
Mais Duas Vitimas da Paralisia,
BILAC,\'28 ('V.A.) - Con- paralisia' infantil que vem As crianças de Bilac, est�o �ArS DUAS '\ CRIANÇAS I n,adas

ontem co.m. s�nt,oma.s apenas 11 mes.es. A:,>sim, n�.�
tinua O exodo de famflias re- vitimando. de maneira im- sendo levadas' por seus pais VITIMADAS .PELA PARA- graves de paralisia infantil da menos de ,,2. crranças ja
sldentes nesta cidade para piedosa a população inf'an- e responsaveis para a capi- mSIA' INFANTIL

ITrata-se
de Natalina de Sou- : foram. hospitalizadas nesta

outros póntos do Estado, h- til do mun icipio e Se toda a tal e para outras cidades a-; BILAC, 28 (V.A.) - Mais' 33, de 2 anos e 5 meses, e de
.

cidade, vitimadas por aque-
terrorfzadas com o surto de zona noroeste de S. Paulo. fastadas desta região. duas crianças foram inter-. Zenílda Mércio Fancheta, de le terrível mal, informando-
..'_-.-_--_'--_--_-._-._--_---_"'-_"'-_"'-_--.-..-w.-._---.--.--�-.------...,..-----

.......-----....
,.

.,'
"

�

__ ..

'

�' ..
. 11:>€ que ainda hoje serão re-

--� .

'

... '

.,..
- -, .-_ ....u·_ --....�--'�'�.-.• " _ ...,'.

!r movidas para Araçatuba,
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D·; � cuja escola pública local foi
;. m�ls élntlS'c la .... � transformada em pavilhão
.:. rio de S. Catari"8 � de isolamento palia as vítí-
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� mas da. paralisia infantil
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chuvas,

O mundo stbre um barril dep·ólvoralCanto de P�'!!_na. n;�:::'"tu:ú�q::::::�
O T

_,. '

D· 'SUl, frescos.Vinle bombas atômicas, 'para ca..da um
.."a. qUe .: ntem,,' rígêssimu

.

Ia Temperatura - Extre-
mas de ontem: Máxima 22,2 ..

fôr ntlrada pelos .i,nimigos da liberdade
.

Descansai por uns1instantes, vossos olhos, ;Mí���!:;:��u_...�u_

LONDRES, 28 (U.P.) - t los. O perigo é real! No ano são, mas continuamos 'sen- leitor Amigo, sôbre êste título. ,: No Pà-rã.·g--õ�I·--D--a-O.O h f J d .. I .' .. .

do l tad- b '1 d É retroceder uns dias e olhar a cidade cal- II
. c e e (to esta o maior 1111-, que passou a immencia o tados sobre um arri e

ma, Il0S'S"" Ilh<1, numa manhã 'de sexta-feira,

I' b,!SL!�N.. �.,�!I·,a-2.�(U'.".P.) _perial britânico marechal .perigo de guerra diminuiu polvora e é' 19'Xtremamente _,
-. ,)

,

s ir William Slim.declarou 'alguma coisa ... Talvez. se facíl que qualquer pessoa;
'.

Tudo igual aos outros dias. De repente, a

aue os Estados Unidos e afaça'mister uma .centelha I deliberadamente ou por des-
notícia: � Um desenlace. - A Ilha acabava' de

d d iosid d'
.
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' Reina a calma no Paraguai.Inglaterra . lançarão vinte maior 'para causar a explo-' cuido produza a centelha".. per er uma ias PJ'CClOSI a es encravar as no 0-
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chedo,
' . .índica uma informação ofi-

bombas .atômicas por cada
"XX cíal, publicada' hoje nesta

uma que possa deixar cair ............A.,..'........., ....W�.:.,....�__���___ "
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'.n-'u' lquer agr'e � I' dern O dia .mudou. O sol continuou a brilhar e capi a ,que. precisa que co-
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. s"o 'e en- .

"
. \ mo complemento às informa-

te". D l" N A R
.. .' a máquina da cidade continuou a evoluir .. ,
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"

ereu· . a,mo.s I,
Porém a alma dá cidade condoeu-se! coes pUO icadas no estran-

Slim fêz '

essa assertiva J .
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geiro, .eonfirma-sn a 'prisão

ao lancar TleJC)' rádio '11m a' _ a praça, llOS cafés, .nas casas de trabalho, .
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'
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d" .' pelas autoridades policiais.
pêlo e� prol de v�lunt�,rios aO ·Gov·erDa,dor Proto"ene.s V.ieira . to o�):e�!,i���l.;iÍenciaram, como sempre. São 'na semana passada, de algu-
t)ara 'o exercito metropolita-jj .
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y, . lrias pessoas CIVIS e milita-
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,', mesmo assim'; conformam-se até com oe-ímpre-no. .L ISS,e que o perigo de '"

lVí dei res reformados que e8U"1-
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'V" Governador vistes, .
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:>Tucrra' diminuiu alguma coi-
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.a arm!s as,.,

. em exercício, recebeu o emmente catanncnse / ,', .

"a, ma.é que, o mundo con�- -
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1 Os ril0Ç'OS, a J'uventude alegre e de"preoc-up,"- .

no q'nadl'o de um plano pre,..
:nua 8.entado soh'l·e. um barrIl Dr. Nérêu Ramos, ó segumte te eg,rama: ,
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parado' ':'or'
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e'lemen't' I'
de r.
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lôlvora. "Do Rio -. Palácio Tiradentes"":" Com 'um gran- da que n�o conhece a ingratidão rija dO' mundo, O-"'()�l'('a-oY .

os U].,� '",

',qu'e olham a vida, co'mo vêem. 'o'ce'u a.zul de 110,",-' P ,,- , , .
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.6 depois, "olho vivo" no ponte�ro da Catedral. .• U 'U ,J�'
nesta Idade ato�mlCa por-" I' 'a18 II
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IIVa l l1':�tes, que conversam eoisas e coisas, e que SANTIAGO, Chile, 28 (U�
'lue me'mo debaIXO de bom

'

., ' 'ti "

. '1;' . ,P.), - O presidente G.abrie�.
bardeio�éreo ;atô�i�o� "um� 'Ie'U·'ula-O das' ftoverD'adores' "'0 'II ;:���mD:�:sI;!;!�a��\ vida, estacaram com a no- Gonzalez Videla desmentíl:

, d: nossas �rl!fleIras neces-
.

U.·· U tU .

E: ela foi córrendo. categoricamente as declara-
sldades sera uma forca na

.
.

I .' . ções de Peron de que ,"uma
, '.,

"1 d' h"" - ,...
d'
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. Nos quarteis e llas escolas; ao meio dia, su·
��on.a e omens riJos,

..

18- S. PAULO, 2-8 (V.A.) --;- realiz.ou-se ontem no PaU- hiu ao!'; morros e foi adiante. '
'

.,

organização . internacipnal
, ';lp1mados e armad.-.s - uma Por cOllvoCá:Ç:íto do· ""over- cio dos, Camp()'" EII'seos, E 't- "d 't' t

,.. que diri e uma: éonspi.ração
.• ',v, "" o

'" en ao, ,R '[;ar e, mUI a Ken e se ·vIa na.,Cl- .

, ;gua,rda naCIOnal aSSIm c.omo nador Nogueira, Garcez' e mai� uina re.u11iãei desse or- dade': _ Roup'a escura mas quem não a tinha.
. contra a Argentina "tivesse

un;a for,ça de defesa civil". com a pl'esença dO gqverna- i gão. D,ecidju-s�' que em maio vinha de qualqu,er cô��',. . 'uma filial no Chile.

�hm acab.a de regres�ar, d,e dor Il'ineu Bornhausen e' re-
; proximo haverá nova reu- A velhinha lavadeira trazia o.lenço na mão;

• Continúa na 6& pág,' ,

:.otnferencIas com �hefes'ml- nião dos governadores su.,. á neta, o braçado de flôre.g. : ,

li are� norte-amencal_los, em presentantes eS,taduais .

da listas para tratar dos pro- Comecava a romaria L ..
Washmgton.. !._,. ' . comjssão �e estu�o d{)s pro- blemas relativoS'à Bacia do

- "

'xxX"
"Não procuro atemorizá- b!emas do Vale', (lo' Paraná' Prata. - < Esti�e lá também! 'E custei 'Ínuito" a • cheg���'

�,�f�,�.�.·o,.TdZ.�a·;.-s-.,-.·.,,'..·.�..·.�p�.-r�e�s-a-.s� ����!���
yW:, riso que. ninguém' esquece: Que ficou 'grav�úiõ

" Ferróvióriás': 'da' União' .. â���!l.timo �braço, última Iembrançaparató:

. RIO(28 (V.A.) � O Pl'e-, jeto de lei que dete'rmina a . a�toriza a constituicão da E 0, desfile continj1ava: velh'os é moços, po-
.'

·

sidente da Re-públko enviou thmsfol'mação, das, 'empre-·l Rêde . Ferroviária Rederal bres e ricos, gurizada miúd,a"de pé no 'cliã6, cal-

J�ensagem ao C01�greSso Na-! SIiS ferroviárin<> da União 1 S. A. e dá outras ·p.roviden- cinha de. tirante, livr}nhos na" mão..... ' ..

·
t:lonal, acompanhada. de, pro- 1

em sociedades anônimas' e
.

das. Foram vê-la também, E diante
t

daquele Cru-;
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ge1ras, mas puras, porque ln .an IS, rezaram nas
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intenções da. Grande Mestra;'
, Eu não vos .fala.rei do resto, pois lã está

convosco, todo o fim.
Uma 'consagraçãó -tornou-se sua morte.

�. DIRETOR �
.

� Rubens de. t
� Arruda Ramos �
,�

,
.

GERENTE .' .�
� Dcming'os F. �
� de Aquino �
•

...--"'....,.,....,........,......,.,--._....-
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Um Jornal deDuocla a exi_teocla de Qm grupo
,Internacional Que estaria tramando o· complôt"

graficos, p�.ra, dif�mar 'o I .
E �c�·esc�nta. ,que. .êsse

POv.o argentmo. cnando-Ihe grupo mternaclOnal afIrma
um ambiente ádvprso no ex- que PerOl! é di�ador, tendo
terior.

,
,

.

sido levado "ao' Poder .por i
forças anarquistas

.

e
.

que!
"somos comunistas". Em se

guida "La Epoca" diz:

Não a esqueçamos, jámais.,
Ela. foi, na verdade, a Grande Mestra! A

<,!ue abriu c.aminho e luz. Levantou gera9ões €

gerações.
,Ensinou ii Tena ,e à Pátria, gran,de manda,-

.

menta' do ideal sublime - Edncar integralmen
te.

. ,xxx

,BUENOS AIRES, 28
.
(U.·

'1'.) - O vespertino "La
Pl';:>nsa", .':wb 'grandes mail
ch€tes,

.

<1iz : "Trama-se o

8.ssassinio (lo' presidente Pc- 14"'-O" ·'b-'
.....

"__,..JO..--I·-·�
.......····...

l'on e, do<; ministros para le- .8nS,en enosVaI' o país ao cáos". Diz de·:

d
. "O 'po�o deve estar pron-pois qti.e. � presidente Peron cura .OS, to para esmagar o coIitplot

d�l1U�ClOU .a 23 deste que, CURITIBA, 28 (V.A.) -I interno e externo, pago
.

e
ha ,,�m, ano recebera info:- A Divi�ão de, P��o�iJax;ia c:u I dirigido. pelo's Estados Uni-'
llla,.o,es. se?,undo a,,3... qU:llS ! Lepra, da SecretarIa de Sau- 1 do.s. Esse complot se destina
um grupo mterna!-,lOnal tra- de, concedeu 146 altas de' a anular as nossas leis so-lmava uma conf,-,b"'I'IC:'iO CO" d L , I d 'TI ..

l' l' .

· '.
,<- u < _,- "-, oen�es ue ma e '1: ansen, . ela13,; (ISSO ver todos os SIn-

,!ra a Argentma e·:.s'eu-g.ôve'!'� internados no HospÍtw-1 Co- dicatos' e fazer a' nação re- 1 \
�, empregando JornaIS, e- lônia. de São R�que, no mes troceder aS' condicões de i

llllssora" e fUmes dnomato- de marco ultimo, ,1943".
-

j",
,

Edifi60U tão solidamente a, 'jqventude, que,
hoje, não tombará, j;imais diante das falsas dou
trina's; forja.das pelos que procui'am negar a ver-!

dnde clara que cotÍ:hecem, mas que� .a todo custo,
te»ltam destruir.

,

' , Edificação sublime, a dela! Tão' sublime,
,

( ,", .

que sustentou. ate na morte, o mesmo .sorriso aa
vida, pois a paz da alma esteve dentró do seu
ideal de :'cada. dia -:

,.

.
.

'- Edificar, edificar sem:t>re.
LARA

j.

, ,
.

,

:LA PAZ, 28 (U.P.) _.:.. De- '

I
zesseis polifi'iff)s, com ligtl
ções com a Junta do gene- .

ral BalÍivian, reeentemente
, I

derru báda., foram presos .

Entre eles fígIrmm Guilher
mo Gutierrez,. que foi can

didato às eleicões' de mai()
d� �95.1, {l8 ge�e;ais

.

Renê
Pantoja e Antenal' Ichazo. e

.

ainda Mar,iano Deneza, pre
sidente da Associàção dos
Industriais Mineiros. Todos
sãó acusados de atividades.
anti-governamentais.

'

, '

-- Toma, Pessedino!
um presente meu e

UdenÜda!' /
.

--- Qué é' ,isso?
.
- Xaatoper tIe 'abacaxí!n

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Cirur,la Getal- A_ta Cirurgia - Moléstias de Senhor..

...... 011... , '- ,;.
- Cirurgia dos Tumores-� \

na CO.......... ..... Da Fàculdade de ;Medicina da Uníverstdaoe de S�

•• 1...
.. Pa.ulo. . ..

.-... Ex·AS'sístente de Cirurgia dos Professores AhpiQ
. 'l'eL lOU - ex. .._

• Correia Neto e Sylla Matos·.tal. loto .
.

Diretor: RUBBN8 Ao Cirurgia 00 estomago, vesícula e vias biliares. intestÍiu,.
f.i4_MOS. delgado é grosso, tiroide, rms, prõstata, bexiga, útere,

. Gerente: Domingoe F." ovários e trompas. Vartcocele, hidrocele, vJI.'l'izes e bérni...

de Aquino.
.

Consultas: Das 2 às 5 horas. rua Felipe Senmidt, 2j
!tep"eNJI'''_.i (sobrado) - Telefone: 1.598.

. Rep'l'esentações Â. S. Jtesidência: - Avenida 'I'rompowsky, 7 - 'relafou:

Lara, Ltda. .M 7H,!
.

&ú. · ...su.dor.: _J),Iit.,.""" O" J
'

8 h· S DiHw.n
.

!��-:�::� tto '..

.

r •.... o·se".. '8" Ia
. '

•. ufttG..cour'
I....

. Reprejor Ltd,a.
&.u .. J.l'elipe '4. Oilntr.

nO 21 ......, 6° andar
.

Clínica Geral - PEDlATRflA
Tel.: 32-9873 ..;_ 810 Rua 13 de Maio, 16 - Itajaí

Puh: PUERICULTURA - PEDIATRIA --' CLlN1CA
l.Htflnçu •• CrWa� �S8INA 'l'tIRA8 ,GERAL._
Coa&1Iltório; Rua Traja- N. Capit.al Consultório e Residência - Rua Bulcâo Viêna D. 7

,Q ela EdU. Slo Jor". - Atlo ....

'

.. Cr$ 170,00.{' (Largo 13 de Maio) - Florianópolis.
'

l° alular. Sala. l' . II. Semestre: Cr$ ..90.00
.

Horário: 8 às 12 horas � Diárjamente
Resida.cla: Raa BrIta-' - .._

deiro Silv� P.ea, ./. - '_,i
N� atê"l)!'

DO,· "I· de A ..

..dar, (cbicara do B.p••
,Ano ....• Cr' 200,00 . r ..

' C aCI 10 e 'rauJoOLHOS -'OUVIDOS :- NARIZ E GARGANTA aha;. .1 Serr;.est:e ;�!lO.OO CmURGIAO DENTISTA
DR. GUERREIRO DA FONSECA' Ate.del dQ1'1amea. .a'l

A••e o. Dl .... Rua Felipe Schmidt _:_ Ed.f. Amélia Netto - Salft I _

Especialista do Hospital. 14 bL em di••te. �:to.�rt�.&t.. •..mo Tratamento cirúrgico e cura da Piorréa Alveol;1f.
Moderna Aparelhagem.

.

Tratamento cirurg ice e cura de Abcessos, Granulo...

••0 publicado., alo •• .'

Lampada de Fenda - Refrator � Vertometro etc. mas, Quístos radiculares, etc.
.

_ rio devolvido•.
RX., (radiografias da Cabeça) � Retirada de Córpos A direçlo' aio H r... ATENÇÃO: - Grande redução de preços nas DSN-
Extr:;lnhos do-Pulmão é E:aofago. DR. ,ALFREDO TADURAS, para a>: pessôas que vivem de ordenado,pouabili.. l'eJOII .0.-

Receita para uso de 'Oculos. .
- CREREM eettos emltfdoa • .,. ar-

Laboratório Protético sob a direção de Técnico co...

.

Consultório"-"":'Visconde de Ouro Preto nO 2 - (AI-
� o.r� N.eloaa! •• ....... titro•.•• 1I1 ...�,",,, tratado especialmente no Uruguai, formado sob 8 orie....

tos da Casa Belo Horizonte).
'

u.tata.. DR. M A B lotação de um dos mais. credenciados especialístas da. Amh-:
Residência - Felipe Schmidt, 101. - 'Tel. 1560. )Ix-diretor •• Bo.pita} COleata I

' , " rica.
-_._�._�.

1$.....&... I WENDHAUSEN' Dentaduras sem o Céo da Boca <Abobads flathuI>.
Dr. TbefJdoch, MtQutl Atberino Doncu ••rYOIIU • ........ cu.t.. ...... .. ..... • Pootes Mqv.eis e Fixas.

ADVOGADQ s.,otneJallênal. atutu. . Todos os demais l'rabalhós Protéticos pela Tkn.u.
a•• Ttra4H_ •••. Ooa..I�n. - a.. ,... rm...

' mais recente.

. Co.nlta, 4•• li a. li ••,... ,1',.- Te!. .. "..
---------........- ----------
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Rua Trajano nO 12� 10 and., 8ala nO 1 - Edificio SÃo
Jorge (Escr. Dr. Waldir Busch).

Telefone - 1340,
----�--�---�-------------------------

Dr. Dalmo Bastos Silva'
.

.

ADVOGADO
RUA HERCILIO �UZ 36, IfAJAZ
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Comunica aos seus cl ien-
o ESTADO

teso que se .encontra em via
rem de estudos ao Rio de
Janeiro, devendo reiniciar
sua clínica dia 11 de abril
próximo vindouro.,

ORo M. S. CAVAL-
, CAN11 ,

.11..... ....."'1."'........ .. .rt·

MÉDICOQr. Alvaro de
Carvalho

I\.,oa Deodoro esqulna da
Rua Tenente Silveira

Viagem 'co-m. segurança
e ·rapidez

8Ó NOS CONFORTAVEIS �ICRO-ON1BUS DO

BA?IDO «SUL-BB1\SILEIRO»
Fbrianópoüs -: ltajai - Joinville .;_ Curitiba

....---------..,-----:- -"--_ ..

Dr. A1I1i!�tM!�!!Dragll.
ortopedia

Consultório, J.oão Pinto, 18.
Da8 15 às 17 diáriamente:

.

Menos a08 Sábados.
Res.: Bocayuva 185..
Fone ,14. 714.

. Adv.oga�ó
.

. Rua' S.�to·t .DuÍ'no·nt, 12 ·-iA.p. 4

Agência:
--

Dr '. -.:.
. ·!,�ende.se·

.

l o rDo
. Um lote por CInCO mil cru-

'-

G. fi, IIe' t t �eiros.
.

Várias� c�sas desde-
.

sete mll cruzeiros, em rua.
- �VOGAD� -

servida por ()nibus, agua ..Itua Vitor t\<lelrel�.. ,. luz, e vários "otes no Estrei-,
�. -: F?ne 1.46�. - 1'10-1' to desde seis mil cruzeil'('Jfl..
tlanopohs. ". ,

.....Tratar a av. MaurO n.....
.

mos,. 4 sobrado, oom () 81'••

. DR.' 'i JOSÉ' ROSARIO: ,Pedro.

;:'J\RAUjO' �.),-";�.,,....,�. .,............-.-----

CliDica Médica :,;_ Doenças Lei. "() ESTAJ)(Y'
'de ereanças 'Divulgqe ''0 ES'IAJ)()"

. (Tratamento de' Bronqui-, ;,"
. (

te.s
.

em Ildulto8 e ereanças)
licConsultóri.y: ,,"'itor. Met

....
.

reles, 13 - l0' Andar.
.

I Horário:. dás lOlA! às

111% e das 2% às 3% horas.
Resibência: . Avenida Rio

I Branco, 15� --:- Fone 1640 •

Vende-SE"
• ···'A

•
.

Dr. Reaall Ralas da Silva. 1

--------- -- ...._�--,,- ..__ .

, . .
.

lotes·à. vend·

Dr.
.
José'.. Mêdeiros Vieira.

ADVOGADO_
.."

o • '.....,,'

\ .

ClúJ Postal 150 •• ttapi·· Santa· Cmnna

_________...a.-.

DR. ANGELO F.·FONSECA
Na praia da Saudade, em.

Coqueiro8, 80 lado do �t1�
po escolar "Pre8idente Roo-
sevelt". com 45 'metroe
frente e área de.4O{) m2 .

.,

.

Todos os lotes éervid�1
de água encanada e lU2.
rnform8çOe� DO local eó."

o sr. Gilberto Gheur..

'CIRUÍlGIAO I) E N T 1$ T A
.,

'. . --.� _.
.

. Rua Jel'ênlDlo Coelho. Do 18 (Sobrado).
o...�..It.t a.a ............ t .

.
.

.. , - �••al" ta. l' .. 1. ATENDE'A TODOS OS CASOS. CONCERNElto'"rES ...
• li .. U ••1'.. ,

. , ART! DENT:.lRIA. .'
a.,a ,......... • - '_.t -- 'II.

\
I

Horário: Das 9 às 12 horas e das 14 À8 18 bo�•.

Casa de �e08 e'molhados.
, Tratar à rua Lauro Li·
nhar� nO �20. - Trindade•

......_-..�,--........_......;..._-......___......... - .._ ..- .....__�------. ------_._. ----�'---_....._�,. ,._---------

\...---- ".,
�.

. ' ,

··,A.·T L.,A'N·T··I.C-A
OS MELHORES ARTIGOS! OS MENORES PREÇOS! AS MAIO�S FACD.,IDADE8.!

,\ ...,..
OJ' • -.

,

KADIOS.'; ELECTROLAS - AMPLIFICADORES _..:. TRANSMISSORES � Discos _ .. TOCA.DISCOS AGULH.t\��"
ENCERADEIRAS' - ÇELADElRAS - l,IQUlDIFICADORES _ BATEDEIRAS ,- VALVULAS ALTOFALANTES, - 'RE- ..

, '.

r,,'

..

\

SISTENCIAS _" COND��SADORES
•

o mais cOlllpleto estoque de peças para radio
.
Rua 7 de Setembro, 21 e 21 .A�c�.. Florimó ,{;!il

\' .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Florianópolis, Terça-Feira, 29 de Abril· de 191\2 3

.

Vida. Social .. $« .....1';. l.,,,;s!�t; ..a

..

.

. ANIVERSA�UOS
.

/ Fal818 Dep. Lalz de SflUIS, masCeI. CId Gonzaga -

'd r d
. 8. tA o'o das a"o'A dà�a .de hoje assi.nala O Dao e eu eu o uO or . ti lo

:.�miver3arlO do nosso Ilustre

Õ'd O L I ti aD'kl-confrade CeI. Cid Gon��ga, IBC es O ep. eç ao, a 011 o
-diretor de "A Imprensa, de .

-Caçador. Sob a presidencía do, deputado Bulcão Nianâ" rea�i-,0 distinto, aniversariante
zou, ontem, a Assembléia Legislativa, mais uma sessao

-que, nesta Capital e no nor- ordinária. '

. te d� Estado, goz� de grau- O expediente careceu de. importância.
.,de circulo de amlzade�, se- Antes de dar' início aos trabalhos, a presidencia

'rá, hoje muito cumprimen-l prestou informações -sôbre a preliminar levan�ada pe��:r.�ado.
" .'

! bancada pessedísta, no .sentddo. de, saber se a Casa �avla, "O Estado ,se, associa .�s, nomeado advogado para prosseguir na defeza da Lei das
'11omena�e!l[' que lhes serao 2-f horas, esclarecendo ter sído deliberado pela Mesa que
prestââas. não seria constituído advogado e nem ratificados os po-
Sta, Célia Ortiga Couto deres anteriormente concedidos para esse f'im.

.

Transcorre, 'nesta data, �. A seguir o presidente Bdlcão Viana deu conheci-
-data aniveJlsá.ria da gentil mérito ao plenário, de um convite vindo d� Tubarão para
-sta, Célia OrtlgaCouto, des- as festividades do Dia Prhaéíro de Maio. -

tacado elemento da nossa, al- Àfim de atender à solicitação que acompanha o con

t.a sociedade e filha do dís- vite. foram designados os deputados' Frederico Kuerten,
tinto casal sr, Eríco Couto e Lecian Slovinski, Francisco Neves, Cássio Medeiros e
Norma Ortíga Couto. Enori Teixeira Pinto -para, naqueles festejos, represen-,
,Às homenagens que lhes tarem a Assembléia.

il,,��O trib�ltadas, :'0 Esta- i Na tribuna' o deP':ltado Luíz de So�za,do; respeitosamente se as- i Segundo estava anunciado, ocupou a tribuna o dep.
?�OÇla. . ,. i Luiz de Souza, par�, em resposta a um apelo do d�pu�a-::..ta. D01';S '1 e,;e7.mha de AI_- i CIo Gomes de Almeida, falar sobre a segurança públicameida ! no Estado, enquanto se encontrava à testa da respectiva

Ocorre, hoje, o aníversâ-
I Secretár-ia.

"

rio natalício da senhorinha I ',Inicialmente disse que, fiel às instruções recebidas
1)06s 'I'erez iriha de Almeida, j ao sr. Governador do Estado, tudo fizera para garantir a
filha do sr, Celso Almeida, hodos os catar ínenses, absoluto respeito a seus direitos,
inspetor de Fazenda. I às suas pessoas e à sua propriedade.
A gentil aniversariante I .

A seguir esclareceu não ser verdade que as Dele-
'rceeberú, pelo grato evento, I gacias de Policia deixavam de ser confiadas a- bachareis
.as homenagens de' suas arríi .. !

de Direito ou oficiais' de Policia, Militar, a não ser as.

IUlIinhas. de Críciuma, Chapecé. _

- Faz anos hoje a galan- , Interpelado pelo deputado Lecían Slovinski sobre se

I'te menina Sônia-Inês, filhi- I era verdade que dois delegados de Policia haviam sido
nha do si'. N!]o Cordeiro Du- I recolhidos à Delegada de Ordem Politica e Social desta
tl�a, da Policia Mil�tar,. ',Capital, à disposição do sr. Secretário de Segurança Pú-
-- A data de hoje regIst� I blíca, tendo o orador concordado com esse fato.

o aniversário do sr. Henrí- - Em vista da confiança do ex-Secretário de Seguran
-que Jacues 'BoitpllX. funcio-, ca Pública, o representante' pessedista estranha, que na
nário público federal. " Delegacia de Ordem Politica e Social, onde são lotados'
'-50CIEDADES apenas um titular e um auxiliar, ficassem servindo mais

(;"�;1.'\in 'dos Comerciários dois DeÍeQ'ados de' Policia. Isto só pode p'rovar que tudo�

Pon"m - '-<ISO oi" I'ImifijotSob o patrocinio do Mi- se f'azia . ao sabor das eonveniencías partidárias do g'o-,
__-=- ..:... --'�-----'- :_:__-_=_::_--Ti ístério do Trabalho e do verno.· .'

"

. "j_ • ';_' ,< '"" .'-_ -J" ,.,J.: _ � (' ,<,' � .... -;: ''''-'.� , ""> ..
_

.

.'

�
� .'. �, " __ -�,�."

S€l'yLao, S0.cia.l�ào .GoméI'c-iQ I ' O�d'epútãaô' Luiz de Souza explica a seu moda aque·
.'

O deputado ,WiImar Dias l'eque�'eu à presidencia

re"'-rOmUO.IPaÇa-·O<SE8C), <i simp�tico "Grê- 1e origii1al fenomeno politico, mas exPlicações não isen'- wr)siderasse su.a de:�isfto de não desi�n�r.�dvogado pa�: ," "".,,;� ;;;,� Comer�iários". fará I tam a situação da culpa, de haver cometido remoções ar.. defender ú LegIslatlvo no caso da LeI uas 24 horas, pOli'> i .

_ .

'realizal' nos salões' do Clube bitrári,as puramente para satisfazer odios politicos. -ontem iria expirar o orazo Dara se opor embargos ao a- I
P

"'I .

.

-

-,'
h d -'I

Recebemo� dO "r. reS1-- "15 de Outubro", dia 3� do

I
Fica de p'é, assim, a acusação do deputado Lecian cordllllJ do Tribunal de Justwa que deu gan o e causa •

.'
bl
,. L

.
. . ,

21 .

'. dente da Assem ela eglll-"orrente, com míclO as Slovinski de que é de insegurança o ambiente em que vi- do ,;r. Governador do Estado. -

" ,i'I horas, Um sarau dansante vemos sob o go,:,erno ude,nista, pois basta um Delegado O presidente Bulcão Viana, depois de ler aquele re-llatIva" � se,gu �te26 d b .01;�')mep"orativo a� "Dia do

I
de Policia processar ':Im correligionário do sr. Governa- querimento, disse que a presidencia é soberana na soIu-, "Flonanopohs,

,

e a. u

�i'rabalho"., dor, para sêr castigado com o seu rçcolhimento a esta cão de questoes de ordem e que <i Regimento inhibe aos de 1952._. ..
"0 i�stado" agradece o Capital. �rs d'eputados de lavrar quaisquer protestos, podendo, Senhor DIretol\

d.'''''''';+e com q'ue foi"distin- ,Prosseguindo em seu discurso, o deputado Luiz de ent�etanto, falar a respeito na hora do expediente do dia .Tenho;> �razer e com�-guidõ. Souza lembra iniciativas que tomara, quàndo Secretário, seguinte.
\

I
mcar a�� SV.quep na .�u:t�-",'Y A JANTES

'

para melhorar o aparelhamento policial do Estado. '

Indo à tribuna, o deputado Wilmar 'Dias esclareceu dade �e. Ice- reSI ,e

t':Re�ress{)u,hoje a Joinvile I8to ensejou' ao deputado Lecian Slovinski fazer 110- que o seu requerimento não constItuia um protesto, mas aSSf'UlI, em 2� do
. cor�ente ,() gr: dr. Norberto de MiraIl� vo aparte para reconheéer o tra-balho desenvofvido pelo apenas uma sugestão no sebtido de defender o prestigio mes, a J�resLlde�clla. es a

da R;:trnog, ;Tuiz de Direito ex�tituIal' da Secretaria da Segurança Pública em bene- da Casa. E' que, expirando'o prazo para se oferecerem Assem�I:Ia egIs �tlVa.I.h 2a, Va'ra rlaq,uela Comar- ficio do povo, sem, entretanto, ter encontrado a devida embargos. ficará a Casa sem possibilidade de se defen- CordiaIS saud�çoe�:·;(êa, COl'l'cspondencia pqr parte do Governo do Estado. der e isto por culpa exclusiva do sr. pr.esidente, O qual Os_waldo Bulcao.",_V:�a?-�, - ,

fica; assim, responsável; perante a história, por essa Pres�dente em exerClClO .

Em novas considenlções, o sr; deputado Luiz de Sou-
-omissão que tanto virá depor contra. Q bom nome da As- Gratos.

za fala das providencias tomadas todas as vezes que fo-
sembléia Legislativa.!'u solicitado para impedir per\>eguições ou coihir abusos ..

Há, entretantQ, novo aparte do Ileputado Lecian S10- Na tribuna o deputado Lecian �l()vlnskivinski, sobre um Cassino que funcionou no Passo Ile Tor-
.

O deputadp Lecian Slovinski inqo à tribuna, teceures. Apezul' da ordem do. outro Secretá�jp ,de Segurança considerações em torno do discúrso do deputado' I"uiz de
Pública, pa'ra imediato fechamento daquele Cassino; o Souza, declarando que jámais criticar� a atuação de Sua .,
governo m.unicipal de Araranguá" que é da União, Demo-· Excelencia, mas apenas acentuara o fato de que, apezar I '0'.

f ,- - AOMEIODIA•••crática Nacional, não permibra os se aquela ordem exe- das recomendações do ilustre titular, aª autoridlldes po-; ,
,

_cutada.' liciaÍs, sé excediam constant.emente, cqmetendo abusos e
I ,.

Denunciou' mais o mesmo parlamentar, que o citado' violencias, como seria facil verificar se uma comissão de
Cassino, ao que consta, continua exp]'orando jQgos de deputados percorresse os municipios do interior.
azar.

.'. .' \ . ,A, favor dos candidatos à Faculdade de Direito
. iAo fmallzar seu dIscurso, {) ,dep,utado LUIZ de Souza· O deputado Francisco Mascarenhas requer se trans-; USE A ESCÓVA

prometeu novo diseurso para mujto breve, para prestar mita um telegrama ao Ministro da Educação a favor de
�sc!arecimentos s�li�itados pe.l� deputado ?omes de

AI-tI5 ca�didatos à Facul�ade de Direito de Santa_ Catarina,IIlelda, sobre a prlsao do CapItao Pedra PIres. que nao poderam matrICular-se por falta de vaga. '�IUm requerimento do. d�putado, Wilmar Dias O requerimento' é aprovado.

P.llUDENCU CAPITÂUZAVI0
COMPANHIÀ NACIONAl PARA '�VORECER Á'ECONOMIÁ

":
Copito': C,$ 2.250.000,00 '

Sede.: RUo José 8onif6clo, 278 .... $õo 'GuIo
. ,', .. '. .

\
�/\

.

hrticipa�ão a�s Portadores, de .'Titulos
A PRUDENCIA' CAPITALIZ,ACÃO,CompanhiaNacional pa
t� fi1�6reC�r a EConomia, está distribuindo, a partir des.,
ta data, em sua Sede Social; à Rua José Bonifácio. 278,

.

1.° andar, et;p São Paulo e nos' Escritórios
.

de _-suas .

Inspetorias Gerais e Agencias. disseminadas 'por todo o

País, as quantias a que têm direito os portadores de'

títulos considerados em vigor entre lO de Janeiro e 31

de Dezembro de 1941,.;coriforme estabelece o artigo 9,
das- suas "Condições Gerais".

A quantia a ser distribuída, num total de Cr$ 722.879,20

(setecentos e vinte e dois mil oitocentos e setenta e

nove 'cruzeiros e vinte centavos), conforme Relatório,

da Diretoria e Balanço encerrado a 31 de 'Dezembro
,

de.l951, aprovados em Assembléia Geral de Acionistas.
realizada em 27 de Março de. 1952, representa:.

�

1..Cr$ 241,10 (duzentos e quarenta e um eruzeíres e dez

eentavos) p'ara os títulos de Cr$ 10.000,,00 de pagamento

mensal;

, 2. Cr$ 404,40 (quatrocentos e quatro cruzeiros e quarenta

centavos) para os títulos de Cr$ 10.000,00. Prêmio :Único,

,guardadas as mesmas proporções para os títulos de

valores diferentes.
,

r
, .

"

São Paulo, 25 de Abril, de 1952

A .DIRETORIA

INSPETüUIA GERAL EM FLORIANÓPOLIS

Praça XV de Nove�bro. 9 - -3.0 andl."'
;-,

,:Irmaodade do D�
:Jsplrito Santo

.

E
/\SILO DE ORFAS "SÃO
VICENTE- DE PAUIJO"

Assembléia Geral.
De ordem do Irmão Pro�

vedor, convido todos os �r.
milos que em <lualquer tem
;�O tenhmn ocupado digl1ida
�es .na Mesa Administrati
\'a, para a Ass·embléia, geJial
a realizar-se no próximo dia
:30 'ás ] 9, horas, no Consis
j'ário desta Irmandade, àfim'
rl� n-rnf'P,der-se a eleição do

;,�\''{wvo Conselho Administra�
j;ivl:l aue terá de gerir os

·,;Di.iS destin'Os no período de
lÜG2-I954. ( ,

. Outrossim, comunico aps
tirf:', Irmãos que não pud;e�
rem comparecer, p(,)derão
enviar suas chapas em erí
'v'eJ.opes fechado::;, d�'vida'r
mpnte ru brÍC-lldos. ,\

.

Plorianópolis;' 28 de abrill
de 1952.

.

Gnmel'cindo CHminha
no impedimento do Seere
-ta tiO.

Tek
' ••_u· �-- --__ ' �--___.I---------

DO ZE-MUTRETA iii," !!II

\ t

"
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ESTREIA�VITORIOSA',· DO AVAt
O conjuoto ôva·j,ano.· esfreande .ente-enrem, DO

. Ci:'mpeonafo E. \ de�Fu.ebol,
derreteu ·'0 ,Es.iva�·- emIrele], pela cOb'agem·;lIíinimtl

. .
.

_1t()_iIIocle_04_H}4_ItoCl..�)4I_04_IIlOo_..c�..04I_Io04_IIK�•••••i ���)'_"O�����,I""",_' '--r'.

Esportivo
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"o "
.\

Brilhante o desenrolar do'Estadual de AUetismo.;PosSive.lmente � 6 de.Maio
.

.

.

-'
,

.

\
-

\

- 'a estrela dos Globetrotters
Sucesso invulgar reg is- sempre um 10 lugar nas

prO-jCutivoS
ou cinco

alternadOS,]
provas, comum desenrolar Itrou �o. Campeonato de atle-lvas, possibilitando à entida .. Na disputa desta taça, só se feliz, pois, não houve pra- Na "gira" que ?stão real i .. suas jogadas o POV? que a

tismo relativo ao a!1O de 51, tde do Vale do Itajaí a pos ..
, comportam os primeiros lu- ticamente dúvida quanto a! zando pelo. Brasil,.. vem � �orre par_a ve-Ios. Segund�

supervisionado pela FAC. A- se pela primeira vez da "Ta- gares, com o 'valor de .10' 1!-elocação'-d'os vencedores.
- :f-ames-o- quíntete � coler�? - Infermações IQue- eol-hemo1;."·

'pesar da ausencia dos for- ça _Eficienci�", Instituída pontos. O Olímpico conquis- O 14,B. C. em cujo está.. 'e o �ew !ork Celtics, obte_e"
tes concorrentes de Joínvíl- pela Assembléia Legislatí- tou 9 primeiros lugares -no I dio se realizou a competi-' do v�torlas con�agrador�s�
te e Porto União, o .espeta- va do Estado. feminino e 6 no masculino, 'ção, possibilitou aos orga .. ! reun.mdo as �a�ores aSSIS..

· culo esportivo'.teve momen- OOlimpico conseguiu perfazendo a soma de 150 nizadores um amplo sucesso, [tencias e deliciando com

tos de emoção; e entusiasmo, 146 pontos contra 48 do Du- pontos e adjudicando-se pe- não só pelas providencias de
ao serem batidos vários re- que de Caxias, Classificado la primeira vez o magnifico ordem material, como tam ..

·
cordes catarínenses.. Os a- como vice-campeão,' vindo trofeu. Em. segundo. luga'r bem, pelQ_ serviço informa- Dêsde o' arbitro gera-I, llembrados,

a segurança .de
plausos caloroso,s receb�d?s em terceiro lugar o Lira, ficou. � Lira com 60 pontos. tivo, trazendo o p�b1ico, [jornãl'ista . Waldir Grisard, todos aqueles que com � f'ai->.
pelos atletas pela �llt�d�o com 35 pontos. - adquir-idos nas pr��as mas-

:
sempre ao ?,:r das novidades

'

uma segurança nas decisões. xa da FAC cumpriram suas

que compareceu ao Estádio Como se vê, Florianópolis culinas, o .que define corro i da competlçao.. I até o anontador de provas, ! missões com abnegacão e
'feno CeI. Nilo Chaves", não se apresentou com um fraco o' 'sector feminino da I Presto? o locutor militar, tudo sai a contento, <garan-

I

discernimento.
�

constituiu-se em .mais
.

U�l If,rupo de atl:tas capaz de metropola. Em 30 lugar colo- i Má:io .Luiz eficiente, coope .. : tindo a seriedade das deci- FINAL DA COMPETIÇ-AO
fator de .expressrvo cOlon-lameaçar o triunf'o das mo- cou-se o Duque c.om

50 pO::1-lraçao e,suas homenagens a sões sempre acertadas pe-: Após a realizado da nrc-

d? a, esmaltar, a b�leza das cas do interior. �os e etrn 4° o Atletíco com

I:v:ldemar
Ti�go, as se�M ..

,.los Útigante�; Tivem.os. em va 'de 4x400, for�ara mface:
disputas na ptsta e no cam-I �O pontos. la" que estavam competmdo

; Ten. Mesquita, um JUIZ de a mesa de controle, cujos
po. As autoridades estive.. O CAMPEONATO MASClI- .',

e equipes vencedoras._ Mar..
·

partida incansável e traba .. serviços estiveram a cargo

,ram p:ese:;tes prestigiando

I LINO. ORGANIZAÇÃO DO CER-! co.u um. te:to o Serviço de lhador. Cada dia se

a.pe.
rfei- do digno presidente da LAR,

· a real izaçâo de mais ur:i TAME I T� ansmIssoe:'S. e lia pess9a çoa mais neste sector) de Renato Benito e� Nivio An-
campeonato de um moda.li- As, provas masculinas

I do
'I'en. Meira Vasconcelos arbitragem e breve teremos drade, as entidades partie i..

dade espo.r,ti�a Que .c�.nsa- !h'anvera� em "susp�n�e" to As prov�s tiveram inicio [Mes"quita: : Sgt: Silvio Mar .. um dos' ma.is. conceituados pantes. Usaram da palavra
g·pl as entlCía(les.p�Ll'tlc.l�an ..

'11
do o povo que aseís+íu o pela manhã de s.abade

com !que�, apresentamos ,congr�- juizes de p.artI..da do Brasil. os Drs, Osmar Cunhá e Bul
tes, pela sua feição 1ll�Id�- �erenlor das 'p�ovas. �eco�- à disputa de tres provas do; tuçoes ao. comando da bn-j Uma revelação, o diretor cão Viana, o presidente do
mente. amadorista, por nao \ reu a competição num eqm- decatlon. A tarde, as 14,30 [Ihants un idade de nosso E .. .de cronometristas. Ten. Mo- Olímpico, o Ma50r Newton,
:ri�colh:l' rendas do

pagamen-1i
libnío notavel,. e a �v�tória :10 ,horas., foi prestado o áU1'a:�, I xercito. I

tã, já Que os outros, como que chéfiou a delegação bIu-
to de mgressoil. Dunue r)e Caxla�, e .Justo ga� mento -do atleta por todas as I ' Milton L�mkuhl Tareco são menauens.e, e por fim ence.

lal'dã.o á entidàde de Blume, delegaçõe� c depois, comple- '1'0
JUIU ,DO CERT�ME conhecido�1:l co�metentes. nuando ·com uma exortação

O PECA'tLON Inau, qu\e conseguiu rapida- tau-se o desfile, recebendo . Os ispetores Cap. Paulo entusiástica'o presidente da.
r'lente �mpOl:-Õ,e como m�a aplausos pelo garbo e dis- ,Plenamente evidenciado Mendonça, Sgt.. GirardeIi, FAC. Nesfa 'ocasií'ío foram

Este ano à decatlon

fOr-j
das maIS pUJantes e gIono.. tinção, as representações do 'ficou, neste conclave espor.. Paulo Schedemantel condil': entr!1gues :;lS Taças Con-,

n€ceu aos assÍstentes
_ m�- 'laR �sRociações esportivas Atlético, Caravana, Duque i tivo, a possibilidade de ter.. ziram-se com deserttbaraço quistas, tendo as medalhas:

mentos de forte emoçao dI- do n.osso e>itacro. As provas e Olimpico. A rep�_'esentação mos u mnúcleo de juizes ca-. na SOll.H;ão das dúvidas e fa- sido entregues após a dis
ante da luta travada pelos I de 4 x 100, de fundo. onde o do Lira compuriha-se de a- pazes, e dedicados e que se

I cilitaram o trabalho do arbi- ,puta de cada prova. Nat\
contendores; �r!nCiPal:nen-1�'ice-campeão. ,brasileiro de

; p.enas, quatro atl�tas mascu.. C?ns:ituiram. num dos prin- ! t:o Geral. Na próxima edi .. i
pr�ximas. ediç.ões ·trar,emo&te, entre SoncmI, o gra.n�e ,0.000 metIos Waldemar ,Imos.

, CIpalS fatores para a gIo- çao daremos os nomes dos maIOres IIlformes sobre os.
atleta do Lira, campe�o do I Tiago, recebia as home.na-I Domingo, ,pela. manhã e r_iosa jornáda de 52, nQ ter.. jui:es todos, tendo hofe in- detalhes do campeonato de
decatlon dos anos passado Q'(ms do povo presente, tIve .. pela tarde, contmuaram as reno do esporte-base. CIUldo no nome dos mais Atletismo de 51.
e Jae�er, representante :I0 l'aTn �,m desonvolvime!!to ex .. I

'

OlímpIco e unIa das maIO- cepclOnal, arrancando es'" - --- ..,-� .. _

res esp�r{nças do esporte- trondosos a:plausos� Depois .
.

base dai terra barriga-ver.. que o microfone, anunciava

S
".'

"

8"
,

'fdeA evolução del contagem :i�;�1��<;t:s �::S���e�:r�:� , .en .5'a ç·a""" . O". 'in'" 0/,

'.

a5q'U..

· 'e..
.

dos pontos' prendeu _sempre dobravam as saudações_
._para. Soncini� até que na quanpo os atletas assoma..· ,"

���v:u!�r�!��-�e���� :e��: �::�é��b��:ta:: O���l):����:; Estreiam' hoje' nesta". ca,pj'lal os. ,campeões 'uruguaios
po exeepcionaI, vencia a do póvo.

·

SOl1cini pela .. diminuta di- Os' resultados finais a- gst:i resolvido afinal': a tão consagradoras vitorias Naturalmente que' 'um I da de hoje está assim orga-

ferença de oito pontos. nontaram: Duque de Caxias estréia do Athenas,'campeão tem, conseguido no' Conti- grande público acorrerá na nizado:
Tres' destacados decatlo- rle Blumenau, 194 pontos _;_ uruguaio dê bola ao cesto, nente, é patrocinada pela noite de hoje ao estádio do Ás 19 horas - Pelej-a de

nistas suppraram o reco·rde Campeão., dar-se-á esta noite, na gi- gloriosa e semp� querida, Campo do Manejo para ver basquetebo' entre 'os con

o Catarinense, em poder de Olímpico, de Blumenàu, gantesca quadra "Santa Ca- Federação Atlética Catari-! em lil-ção os experimentados juntos do Colégio Catarínen-
Soncini çom cerca de 3.724 136· pontos - vice-campeão. tarina", construida no Largo nense, q�e' no ano passado ellcestadores do Athenas.-

. se x Institutó' pias Velho.
pontos:, ,3° lugar - Lira Tenis General Osório. '

�I
promoVeu com sucesso es- Para 'enfrentar 0, podero.. Ás 20 horas - Peleja de

Jaeger, do Olímpico, com Clube, de Florianópolis - A exibição do famosó con .. trondos() ..o Campe,onato Bra .. síssimo, quadro uruguaio, a basquetebol -entre as equi-
5.106 pontos Soncini, do Li- 114 pontos. junto oriental, que tantas e sUeiro de Basquetebol. . FAC designou os quintétos pes do Athenas "B" e clt.
1"a, com 0.098 pontos, Oerar- , 4° lugar - Clúbe Atleti-

'

do Lira Tenis Clube e Doze Clube Doze de Agosto.'
di; do _Olimpico, coln 4.47 co Cataftpenses, 1ÔO ponto�. de Agosto, da Capital. Pos- Ás 21 horas � Peleja' de
pontos. 5° lugar - Caravana ,dó . suidores de bons "cesti .. basquetebol ehtre as equí-

Ar, 72 ·pontos. Compre pelo me- nhas", ce;rtos. estamos de pes do AtfÍenas "A" e da

nor preço da cid.- ,que os clut:es d� "Colina"_ e Lira Tenis Clube..

.J . f � .

.

da rua Joao Pmto saberao
i.lle O !:eu re r 1gera· sair..se bem da contenda

d�r .' ��ORGE,
.

mo- honrando como'. o fiiera�
deÀ'o 195- ft com sa"

tantas vezes o esporte
.

da
.

•

jJ"
. .• centa. em Santa' Catarina:'

renha real de
5 anos•

possivelmente sua exibiçãu
em Florianópolis, será nu

dia 6-de Maio próximo.

---------------....;---_ .._----

NO TAÇA. EFICIENC1A
.o CÀMPEONAT.O FEMINI-

Apresentaram-se para . Interessante tcirnou,.se .

concorrer, os clubes Lira, de tambem a l_uta pela taça em ,.Floràinópo!is e Olímpico e epígrafe. Que ha anos vem,

Duq�le de Caxias de B-lume- sendo conquistada pela en

nàli. A defecção da .Ginásti� tidade dirigida suÍ>eriormen
ca' de Joinville, não preju- te pela figura distinta de
dicando o àesenvolvimento' dr. Bul!,ão' Viana. Como se

das provas,· pois vários 1''8- .;;abe" , a Taãa Eficiencia,
, cordes foram svperad-Os, ia .. 'tn�titl1ida em �947 pelo Con
eilitou a vitórias do OlüÍlpi- �elho Regional de Desportos
co com um planteI de defen- foi ganha pelo l,ira, vence..

,

sores excelentes e que' diml- dor nos anos de 48, 49 e 05.
te, talvez, das fôrtes atletas Neste ano a Assembleia Le
joinvilenses. terüim mel.hlh 'ris-lativ·a in-stitui-u-novo tro:
rad� .os seus 'Índices. Paci1 féu. que será de posse defi.
f.) triunfo das defensores do nitiva do clube qu.e

I
a obtí

Olímpico, que conquistaram, ver dur:1nte tres anos conse-

.

,

O programa para a noita-

Preços: Cadeira
Cr$ 20,00; Arquibancadas
..:_: Cr$ 10,00' e m�nores. mi
litares, estudantes e 's�nbo
ritas _' Cr$ 5,00.

Caixa p05tal, 239
fTelefone;, 1607 I

Rija Jeron imo
Coelho, 14

FLORIANOPOLIS

Osuy 8ama & 1113 NãO pinte mais sua casa
'. Está se usando nas grandes capitais

�'O PAPEL DE PAREDE"
Para sala de jantar, copa, quarto de crÜmças, .ete.._.

Lindas Padronagens ..

Representante e Distribui<_f!or neste Estado: .

IVANDEL GODINHO
Rua P.edro Ivo - Anexo Depósito Floridá.

\

.•..,;

/
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tQU(���IU.�OO Trus!�� f��.���!::;.l'
- Já ninguém mais leva lo truste internacional. COgi-.,.;3. serto esse argumento de I tou de se instalar comomoa-

.

'que um aumento muito ex-: geiro também nas zonas de'

,pressivo da produção brasí- cultivo no 'interior. Ai:), que
.leira de trigo, venha a pre- parece vendo que, o' íncentí
�judi{lar o nosso' intercambio vo à produção nacional vol
-eomercíal com a Argentina; tava à indicação que o ca-

Mas, se '�ssim fosse, nem ractezizou por tanto' tempo,
:;por isso deveríamos deixar o truste desistiu daquele
-de nos propormos I

a produ- propósito que retomará se
::.iir esse alimento essencial o Mínístérto da Agrjcultu
:para o nosso consumo. A Ar-. ra 'perserverar no seu' atual
;:.gentina, sempre que tenha afã de atacar a fundo o

,:disponibilidade" encontra problema do fomento à tri
o mereadé-rio-Braeil paramais' Hcultura indígena.
-de 1,0 milhão de, toneladas
.. .de seus excedentes de ex

:"portação de trigo. Essa

"quantidade representao 'má�,
ximo exportado pela Argen
'�ina. ao nosso país e é .su
ficiente para possibilitar Q expressou: ,

- O maiormeríto de meu
-pagamento de' suas compras
-de produtos brasileiros. Pa- plano é a coragem de enfren

Ta não se ter dúvida a res-
tar interesses poderosos com,

::peito basta.considerar o bai- o propósito de resalvar uma

:,xlssimo consumo per capí- vez por todas um problema
';;a do Brasil _ 34 quilos por que -aflige a nossa economia

:;ano - e compará-lo com o
e nos humilha diante . dos

:argentino e de algunspaíses povos civilizados. '

-europeus _ cerca de 200 O Plano Nacional do Tri

.cquilos - para saber que as go tem como objetivo prin ...

mossas necessidades serão, cípal fornecer meios para

-aínda por muito tempo" su- u;n� produção intensiva, de

-periores à capacidade de rápidos aumentos progr�s-
'produção brasileira. Cal-I srvos, de mo�� a ?rOpOrCIO
".eui::mdo essas necessidades nar auto-sufIclencI� em c�r
-eorn base no consumo per I to �r�zo..Quan�o díg» au 0-

capita de, 100 quilos, meta-I
suf ícienc ía :_eflro-me a um.

-de do consumo, per capíta, I
con�l:mo nao a!:n!lltdahte,

I

-da Argentina e de alguns' suflc�ente para nao �rmos,
países europeus, vemos que I que Implorar o suprrmen

)O mercado brasileiro pode-I to do cereal o�. despender
-ria absorver com fàcilidade ! c?m a sua aqUls�çao qua�
mais de 5,0 milhões de to-! tI.dades artronornícas 'de �I
ncladas. Atualmente, como i VIsas, n?s momentos de e

'-ii sabido, o consumo nacio- I
mergencia.

-nal é inferior a ?,O milhões

I
Fundo Para o Plano

-de toneladas por ano. - Para a execução do

O T t
•

C t
-

! Plano Nacíonal do Trigo de-
, rus .e e on ra ,'.

N d
'

t"f"
! vera ser criada uma taxa

:- :: a JUS 1 ica q.ue um 1 moveI ue incida sobre o
�palS nao produza sua pro- t.

q
.

.

.

l i .tacã
. de I produto Importado, Os fun-

prra a imen açao, quan o f
d

. btid -

d· fI' T d 't i os aSSIm o 1 os serao su-
po e aze- o. o os no",. "

".,

'1' tamos I fícíentés para por em exe

''J)�asl el�os, es amos conven-
cução um vasto programa

-cidos dISSO e esperamos do I d lud d to, .. e aJ u a aos pro u ores e
"'Governo que apoie as mI-I'.

ti
/

tid N para atender a todos os ou-
',Cla Ivas nesse sen 1 o. • o , .

"B '1
' t t .

t I tros. problemas relacionados
.uraSI SO o TUS e m erna- d

-

di t ib
.

,donal, por intermédio de
com a pro uçao e

.

IS 1'1 Ul-

ção do c'erea!. Ainda que
, .seus representantes, nacio

não tenha feito previsões de
7Jlais e estrangeiros, é que produção em meu plano, es
-.está interessado em que a

timo que ,em menos de cin- --- ------.....----------------------------

produção nacional continue 'Nenhum plano .de

desenvol-t Pt·
..

p
_... - '

indecisa, entre 200 e .. ; .. ��n����' p���rfP�il���;:Ss�: vimento no Brasil pode ser ar 1ClpaçãO ,�artlclpaçao
400.0000 toneladas, o que' dois e meio milhões de tone-

elaborado sem,., levar em

:,:favorece aos seus designios. conta esse problema chjl.ve. EUG1l.:NIO DOIN VIEIRA E ESPOSA João Américo Cardoso
ladas, o suficiente para um ' -

e.

Enquanto· nossa produção consumo ajustado conside- de nossa economia. Com ° Participam a seus parootes e pessoas de suas re-
>oscilar por, volta de 10% a ,. sistema de armazenagem, o lações o_nascimento, ocorrido a 16 peste mes, na

Senhora

·'Oof d
,,' rando o' aumento natural

t
.

d t d' M t 'd d ..'t, C I C A" p,articipa1D 'aos'seus pa�
,�'"" -;0 o consumo, o truste

nesse periodo.,' ngo po. e supor ar � e�o-
. a erlll a e JJr. ar os .orrea, de seu primo- :tentes e 'amigos".:,o·.....fi"as.,'._

. internacional terá seus mo-
A taxa moveI como fonte' ril ,preVIsta dos meIOS d.e genito, que recebeu 'o nome de

'

.." -

". "",. '

FRANCISC AF cimento, a 21 do corren--,
"Vlmentos lIvres e facilitados

dos recursos para o empre-
transporte, �em c_orrer .o r.IS-

' O q. 'ONSO
te, na Maternidade "Dr.'

"()s seus propósitos de espe- endl'mento tem a vantagem �o. de. deterlOraçao, o malo_r
I

-

t I d
.

d d OLHOS - OUVIDOS _:. NARiZ E GAUGANTA Carlos Correa", de seu
'�:11 açao e con ro e a econo-

de ir diminuindo a propor- mlI�ugO a nossa pro uçao filho _./1
mia tritícola brasileira.' Es- cã� u'c a predução for ag�lcola em.geral alem ?e en Paulo-Roberto
;;;<la org'anização internacional �resc2ndo e tOrIlar-se mais s�Ja� utom sdlstema dde f_manà- DR. GUERREIRO DA. FONSECA, F l' 2'4-452

t d h
_,

. po. IS., -.

-que o os con ecem nao ve '. t 'd' t· Clamen a. pro. uçao
'

.

t'
.

d
- economlca, ao pon o a axa

b d "W t' "
�om SImpa Ia a pro uçao desaparecer.quand� o trigo ROse ta arrtanbag:m 'dnac10nal porque suas filiais .

I t-' 'b'l'd d' u 1'0 aspec o aSlCO o

t
' -' naClOna Iver pOSSI lIa e

PI é t' b l' t d-em QU ros palses sao expor- de precos competivos com o ano? es a e ec�men o e

tadoras para o Brasil onde •

, um 'orgao que, dItando a

ela instalou-se com'o moar
produto estrangeIro. politica do trigo, superinten-

geira de trigo importado, 10- . O Trllnsporte da de maneira harmonica a

,ealizando os seus moinhos Com os fundos citados, ,o sua execução, afastando de
·nos portos principais e nos Plano prevê um sistema de uma vez por todas os con

maiores centros de consumo. arqlazenagem para regular flitos de competencia e a

Prova disso é que, durante o escoamento do 'h'igo pro- píuralidade de
.

orientações'
�erta fase do Governo Du- duzido. Esse' fato é muito que muJto tem prejudicado
tra, quando o decidido apoio importante porque tem em o trabf\lho ,dos numerosos

a produção nacional fazia vista a deficiencia dos, nos- organismos aos quais estão

1'1"n"0r 1)1'" �l1b"bmcial au- flOR, servi90s de transporte. afetas as diversas ativida-

O Plano do Trigo
Inquerido sobre as bases

do Plano Nacíonâl-tdo tfi
go, de sua autoria, o d�PJl_'
tado Leoberto Leal' assim se

Passe' a usar

-

'\

'O novo e. extraordinário

até ,hoje oferecido ao. mundo automob'ilístico!
ATLANTIC

AVIATION·
'motor oil

com êle TRIPLIQUE a vIda I,

do motor de seu carro I

ensaios realizados, o Atlantic
Aviation Motor Oi! mostrou
possuir, no mais alto grau,
'8S caracterísxícas de, "Ação
Detergente, Anti-Oxidante e

Anti-Corrosiva", além de
excepcional resistência ao
calor!

néis 31 % abertos .. , o Z.o óleo, co!ocadlt

Aviation Morar ÓiI os anéis
mantinham-se 93% perfeitos.
o que representa melhor lu
brificação e menor consumo
de óleo. O Atlantic Aviation
Motor Oi! garante sempre
maior compressão, o que dá
em- resultado' maior potência
para o motor de. seu carro.

••• e

liotltlO {JOio AlLA_MTlC
III e r8f& (}dii1tJ lve/{7

.

ATLANTlC REFINiNG COMPAMY OF' BRAZIL'
GASOLINA - MOTOR OIL - LUBRlflCAÇAo - PNEUf KELLY _ SATUIAS ATLANTIC,

/

Especialista do Hospital· �P í
- c -,

Receita de O,cuIos - Exame de Fundo de Olho para ar IClpaÇélO
Classificação da Pressão Arterial. Vitorio Cheehetto

Moderna Aparelhagem. " e

Consultório - VisC()nde de Ouro Preto, 2. Senhora
participam aos parentes

- '

Nasl provas de laboratório e
de estrada, em confronto com'
16 outros dos melhores 'Motor
�i1s. o Atlantic Aviatíon
Motor Oil demonstrou sobe
jamente que oferece tôda a'
proteção exigida pelos mo

tores modernos. Em todos os

1116is 93% aberros... Avialion

Os anéis de segmento lim
pos e lívres. garantem maior
compressão e menor consu

mo de-óleo. Em provas com

carros. de diferentes marcas
e usando-se' 16 dos melhores
Motor Oils conhecidos, num
percurso de 30,000 kms, ficou
provado que com Atlantic

, I

l S

as I ouca/a
1I0UClas (5.01\11'4 RádiO Éspor.

1
'lÜmas atraves de

ente I con-
U '

dtànam
I1lr tes Atlanttc• sôbre emts•
I � seu 30rnai

suite o
ários!

.

,

.....,...,. !>Oras e bor

,

des concernentes à
econo-I·

como outro qualquer, con- e pessoas amigas, o nas-
mia triticola. tando que seja decisivo ql.l.e cimentó. de seu

_ filho,
Terminando diz o deputa-) resolva' essa situação a

cur-I que na 'pia' batismal re
do catarinense: - Estou; to prazo e' lios afaste para ceberá o tlome de Paulo
convencido que o meu pla-; sempre da condição humi- .. Roberto, ocorrido na
no poderá dar solução ao: lhante de depender do A;�s-I .

Maternidade Dr. Carlos
problema do trigo no Brasil trangeiro para comer o pão! Correa.
m.as tanto pode ser o meu 't1OSl'o' de cada dia. : I 'Fpolis .. 17-4:952.

Sa,bào

\7irgem Especiali�dade
'da Cia. WETZBt INDUSTRIAL-Jolnvllle. (marca registrada)

. T(nrnft a roupa branq:ul'_sima
,\

I
i

I,
r

!

I
I
1
1

/
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..

HOJENO PASSAD.O'Pelos Munlcipios.
�

,;. I.
,_

29 DE ABRIL' lento, menino ainda, .com a.- j
A data de hoje recorda- oenas '1 anos, depois de ha- I'não pertencem ao número,

nos que: �er aprendido musica, pin- aliás grande, de políticos,
- em 1539, nasceu em tava retratos que mal lhe que só procuram o eleitora

Pernambuco, Jorge de Albu- podiam ser atribuídos'; : do às vésperas de, eleições,
querque Coelho, filho do" - em 1859, em Desterro'! para, estendendo a mão à
Donatário da mesma Capí- (hoje Fiorianópoli.s) faleceu I

caridade cívica, .

mendiga
tania. Foi um dos primeiros o advogado catarinense Cae- rem' votos... O deputado
historiadores das lutas tra- tano de Araujo F'ígueredo Leoberto Leal e, o deputado
vadas no Brasil; . Mendonça Furtado, deputa- Bahia Bíttencourt tem man-

- em 1640, a esquadrã do do Provincial; , tido encomiável· contacto,
Almirante holandes Lich- - em 1664, arribou a bar- periódico e pessoal. com seu

j hardt chegou ao porto da ra norte de' Florianópolis, numeroso eleitorado, aquele
Bahia, conduzindo 2.500 ho- �dn(i'a' Desterro, a' Frugat».. cruzando .todo o .Estado de
mens ao mando de 'I'ourlon, "Amazonas" que conduzia "Santa Catarina, em suas

-mcarregado por; Maúrício em. missão especial ao Rio frequentes vindas à sua pro.
de Nassaú para devastar io da Prata o Conselheiro An ..

i1econeavo; I lon'io'í)araiva-e q Dr. Aure-.
- 'em 1754, 08 Guaraníss líano C. 'I'avares Bastos;

.

-Ias Missões jesuíticas, co- - em 1869. forçou a pas-
·"tUllldados por. Sepé, ataca- sazem de Guaraío, em Man
..am o Forte do Rio Pa�'do duvirá, no Paraguai, a Di
·nas foram repelidos' pelo visão de Monitores. sob o

i.�oronel' Tomaz Luiz Osório comando do então .Capitão
-om a sua brava guarnição tenente Jerónimo Francisco
-omposta de. Infantaria do Gonçalves,
;.{io de Janeiro, dragões do -- em 1870. terminada H

I'{io Grande e aventureiros !l'uerr';). do Paraguai, chegou I'-le São' Paulo e Santa Ca- ao Rio.de Janeiro o .Mare- I. arina. -hal Conde. d'I!:ia:

t- em 1833, os presos po- - em 187�, nasceu :em I
i�ticos que s·e haviam revel- Vassouras. RJO de Janeiro, ------ ... -----."�-- ....------ ...--.-,-.

'ado no Forte do Mar, na Joanuirn O'sôr io Duque Es
Bahia, após freis dias .de re- trada, falecendo em () de
istoncia, renderam-se. Ha-. Fevereiro de 1927, Foil o

. iam eles arvorado uma ban- consagrado autor da letra

.le ira azul com banda d iago- ·.'1e nOSf'Q belíssimo e .ernpol
il.al brl.'!.nca, dandb. vivas a

I
r:;::mte Hino Na(�i?n2.l

�:::'epubllca Federal; '- em 1874, fOI mandado
- em 18:36, o AlmIrante ron.Q,h·u1r, por A,;iso do Mi

:�arroso, qquando aInda 1° aistério da Madnha, no tel'
Tenente,. tomou Igarapé-Mi- t'8'lO do nnti.go forte de San
'im no Pará; rI'( B;:n:bPrR, em Floi'ianóno-

.

- em '1843, Inasceu- na I tis, um nréClio T'Hr'l ir:"t�l:l.
:)araíba a 'mais" alta glória I rão da Capit::lnià do Porto,
;la pintur.a brasileira, 'PedTo ! i)r1(le hoie ainda se' encon-
!-I.mérieo de Figueiredo e )1 tra:

. ".
.

.

'leIo. Dr,t,\do de grande ta� ..:_ em 18!)O
..
foi nomf!ado

.'-----------
..

---:----
.. -- chefe de Policia deste Esta-

C· -In e' O ,aa' ri- n·� I �:��ei"d:u�:le�f:��ind� �il��
.,

.

. Freire,_ Q.u'e mnis tard.e veiu
'. t':1 sei' JUIZ Federal.

RITZ
'

André Nilo Tadt).sco

I De· Utilidade -Pública
Recebemos: , danamento pleno .vem ga-

víncia
.

natal, e estê vindo. "Rio do Sul, 24 de abril rantindo beneficios aos com-
quasí semanalmente a Cam- de 1952: ponentes. e á terra que habi-
borlú' e Itajaí, não perrní- Exmo. Sr. tam e trabalham. Pela Lei
tindo, dessarte, que sofra Dr. Rubens de Arruda Ra- nO 521. de 30-8-1951, da As,".
solução de continuidade sua mos. sembléia Legíslatíva do Es ...

humanitária clínica popu- DD. Diretor de "O ESTA- tado de Santa Catarina, o-

lar, nem que os cidadãos DO". portunamente sancionada
que sufragaram acertada- Florianópolis. pelo Governador daquele Es-

Apraz-me comunicar-vos, I tado, foram reconhecidos 08

mente seu nome nas urnas na qualidade de presidente méritos da entidade e de
de 3 de outubro' de 1950 se da "Sociedáde Mêdíco-Odon- clarada de utilidade .públi-
sintam abandonados à sua tológica e Farmacêutica de ca.

.

própria sorte d.e·. o.po�i�io" aro do Sul", que o "Diário . Outra coisa não aspiram
nístas indefesos. do Congresso Nacional", DS Associados e Diretores.

(Do correspondente) Ano VII, NO 55, quarta-rei- com 'respeito ao
/

Congresso
ra, 26-·3-1952, publica o pro- Nacional, motivo pelo qual

�

ieto N° 1.786 - 1952 de au- espera-se que, estudada a

toda do sr. deputado Leo- presente e verífícada a pro
berto Leal, assim redigído ; cedencia e j ustiça do preten-
';0 Congresso Nacional dído. 'seja transformado .em

decreta: Art. 10 É declara. 'lei federal o projeto acima,
da de utilidade pública a para ser a "Sociedade Médí-

I "Sociedade Médico-Odonto- co-Odontológica e Farma-

I
lógica e Farmacêutica de eeutíca de Rio do Sul" decla
Rio «lo Sul", com sêde na cí- rada de utilidade pública,

.

dade de Rio do Sul, Estado Sala das Sessões, 25 de

I 1e Sâ�ta �atarina., -- Ar�'l mar�� de 1952; - Leoberto
2°. Esta lei entrará em VI- Leal. -

I , I
I �or na data de sua puhlíca- \

cão, revogadas as disposi-! Desejo tambern informar
�ões em contrário. - Sala

117\)8
que a "SMOFRS" foi

eh", Sessões, 25 de março de fundada em 1 de maio de
1952. - Leoherto Leal. ,1950, sendo, no zenero a la'

JUSTIFICAÇÃO no Estado e a 2a no País, e

Convregarido os médieos 'lerá ala, na espécie, con

cirurgiões-dentistas e faro liderada Orgão de Ufilída
mnceuticos do desenvolvido r1é Pública pejo Goven'l!) Fe
� proQTessisb Vale dó !ta- !lera!. COI1v.reg·a, atl.lalm/m
iaí, foi fu�dada na cidade "e, 51) às;oc:iados das 3 claR
de Ri() do Sul, uma das mais ."les da arte d,e Cl'rar.
importantes daquela rica Apl'esentà-vos os meus

"Santa região. uma Socied?de· Civil protestos' de subida ei"ti:n:::
mlel sébate pela defesa das e mui distinta considera
da 'li'e'i que C'ongl'ega,. pe) I) çá,o.
estudo dos problemas às . Dr; Alfredo CinieUo".
meSrr1n afetos, pelo am:Qa- .....__ ...

.__ . __ .. _ .. _._. _

l'O, recreação e assistêncii1 \-

camp�stre
;���. seus associados e' fami- Videla desmente

.

Os fins e objetivos da en- p
,

utilidade. tidade podem ter a· sua po- ero n:· ,-',
..

sitivjd�lde, elevação e pa- As declaraçõ.e.s fOl;am f,ei-
triotismQ; verificados nos tas em entrevistas coletiva
e�tatutos regularmente re· I às in1pFensa. e,' prosseguin··
gí�trad08. que instruem o 1 do, Videla disse que nem.

presente r;rojeto. A Socieda- : mesmo a imprensa local cne
de tem a sua vida legal - 'é absolutamenti:) livre, de-
perfeitamente regular, con. monstrou qual<Íuer animosi
forme o demostram os doeu- dade eontra a, n<:ção i�·m?í.
mentos juntos e () seu fun- Argentina.

,
,

,.--:-----_._�---_._-.---_ ........_ ...

'1.' de Maio' Dia do Ir'abalhoi
,

Comemoremos Digna ....
mente Partícípendcda

"".

O
"".

Pascoa r : . perarlil

As 5 e 8 horas.'

I. 'ROXY -_. .

- t�+s :peças.
Ás 8,30 horas Teleg'ramas' 1 Máquina de costura de pé, lJara o Bingo de 6 pe-

Sessões das Moças, dras.

Dorothy Mac GVIRE -

el rptidos Após o térm'ipo do BINGO, haverá danç�s, ao som

Mark STEVENS lla orquestra exclusiva do Clube. Quarta .. feira última,
em;

Relação de telegramas rc- como súrpreza, fo) oferecida a todos QS presentes, pelos
MAMÃE NÃO M.F; .DISSE

tidos durante o "períoqo de ;;eus fabricantes, a saborosa e agradável KOLA MART.E:,
21 a 28 do corrente: no intervalo do quinto BINGO,

..

Maria Correa, Juvenal Reina grande ânimação em torno destaH reuniões

N A P O L- I'C ISclíeira, Otília Azevedo, .

TI .

d' 1
.

>

Francis.co A. Costa, Wake. ��::·=���_O_�l.l__a_o_::�a__a�::u_ .. ;. :. __h_" _

'

�e��it�:�in��:Zia�,odr�::i� t'·�Ru·1Or"a·--d....e·.·C
..

-ÍtI·ie-nhl-o·�
..

e
...

_·mar_...1_·s··s··a&F Agred.ido �elo c�rre�ad:�' ,ca-rro de cavalos.c��tra au-

Candida, Jacinto Torquato, N .!. .

,
HelOl Souza. motorIsta da.: tomovel

Lauro Reis, Ana Vieira Ro- .

.....

.

." ,," I Empreza Viação Càtarinen- O sr. José M. da Serra
.

Tyrone POWl<-::;R e Susan 1\'[ I 'S'l N'd"
ED(.ARD F. M:ARILIA FE�RAZ. se, foi agredido pelo carre- Costa, proprietario do carroI sa,.• 'lanoe ,lya, aI Ol'", f' '1' '."J

-

Pld S' J.l,· F' .l'1AYWARD 'J "C 11' J F'd" ':
"

As aml las -

qao au.o e. om.a e Oulll: • erraz,
. gador da m.esma empreza, de placa 1-20-09,' 'residente ii.,ase oe 10, orge 1 enelo, ,...... '-

t·
,

b d b
.

h
. .

d b Iem � Q, lt. P h' 1 tI'1 U 'b ll'maos, lOS, cun a os, so." nn os e I?rImo�. a;n a, so a. conhecido pelo npme de Fa- Avenida Herci'lio Luz,', nS,Ja a, ac oa, r 1 se- 1 an,. l. ._

dI'" '1 f I
..

t d'
. . ..' ,IO CORREI-O DO INFERNO A t

.

TI I' M' d �mpressao.o orosa pe ó . a é.Clmen o e seus lnesque<ll-,! l'Ía. Ambos residem em Bar- 33, ia recolher o veic.ulo ás
.

. .nonlO ,resom, elce es : E', M '1' t" t·-· t·· d d" . .
.

. .No programa: .

da Silva Hom'ero de Olivei- \le.8 :.J(!g.a� e 1 ar! la, ao raglcamen e auanca os o, reu·os. A respeIto fOI a:pre·. 21 horas e mela de;ante-on-.

Noticias da Semana. Na c'. �eu conV1VlO, agradecem aos Exmos. Srs. Governador do sentada queixa à Policia,: tem quando um carro de
C:·l.lmon Briths, Jor-riaI. r�__. .. .

Distado, Almirante Comandante do 50 D. �. e demais que tomo.ú as .providencias! cavalos' vindo· à tõda' bateu'
Preços: . 'nembros ,da Comitiva de S. Excia. os pr.imeiros socorrOil cabiveis.

:

no 'aut�movel arran'hando-
Cr$ 6,20 e 3,20 r -.Irmandada

.

dO
. S. � providencia::; tomadas, bem como às autoridades ,poli- . Desotdeiro· Ilhe a parte tr�zeira. Chama"

IImp. até 14

anos.,
ti dais, Prefeito e Vereadores ii. Câmar� _lVlunie�'pal �e Bl�- Osmar Silva, pr�to, pintor I do á ordem o boleei.J.�o nã()

. IMPERIAL J' d s p" O
ITIeIlaU; as homenag'ens da ASilemblela Leglsl�tJva; as gosta da pinga e depois de ligou, a minima importan-As 8 horas '. O ass s .

"Smissoriaf) de
..Rádios;, à ImpreÍlsa� a generosidade e .bebado, vir� a valente. Por leia, motivo porq�e o sr. Jos�Evelyn KEYES e Van HE. HOSPITAL DE CARIDA'DE fwesteza da Flllal. da fIrma Hoepeke em Blumenau; aos Hsso a noite de domingo, -foi Seri'a Costa apresentouFLYN '

.Fundada em 1765. "nlep':-tf' do Telegrafo Na.c.;ional e Diretoria ,Nacional; aos trancafiado no xadres. queixa ,á Policia.
em:. VERA CRUZ \';zinhos,ramigos e ao poyo, indistintamente, que os c.on- Pelo mes'mo motivo foi de-

CUMPLICE DAS SOMBRAS . De ordem da
.

Provedoria ''ll'tarnm pessoalmente ou por te�egramas, cartas, cal'·· tido.
No programa: des{a Irmandade e. de acor� U1es e flores. '" ri-osta de ,Insultar :Familias IO Esporte na Téla. Nac. do com o preceituado no ar- .' Aproveitando o énsejo, convidam a todos para o 'ato Por' Moacir de Almeida:

A Voz do Mundo. Jornal.' tigo 98 do Compromisso, fa- "eligio"o, na Catedral 1)!etropo]ita�a, dia 3. dé maio às foi a:\'H'esentada queixa à Po- !
Preços: ; ço público, que no dia -4 de ',8í) h0rflS, antecipando sua gratidão aos que se

digna-,liGia contra M.ado de tal, 'I til I! L E S A'Cr$ 6,20 e 3,20 i Maio do ano. de 1952, ás.8,30 'PT>"' comparecer. ...' que tem o mau costume de I ' 'li V
Imp. até 18 anos. : horas, será realizada, na D"- t"

·

AdA' ...
. d ; F

-

insultal: e maltratar-lhe a!__'""I

IMPERIO I ígreja do Menino Deus, Mis:, Ire orlo ca emito " a . famili-u. A Policia vai agir. !
..4.8 8 horas � sa Solene com Sermão do

....

l dA·
:.'l

Sessões das Moças.. .

I Evangelho, em comenioraçào de ,Ciênciàs Econômicas ? c'0����ár�1' �:�ar Pe- lÕ N I C A . A P E R I T I V A
,Doris DAY e .Jamos CAG- 'fts festividades de "VERA

.

. '. . relra mandou dar uma. bati-
NEY CRUZ".

\

do Stll.:\! C·.>:lta·g;";n··a I tdano.MorrodaCruz,.ond�.�em: I Pára assistirem a l'eferÍ- � a. 8.& li li
! um g'l'l.IPO Q€ pessoas se en- JCONQUISTAN,DO WEST .da solenidade, ficam convi- EDITAL .! contrava tranquilamente

POINT '. I d�das todos os fiei_: €',' espe- Pelo presente, (?oTIvoeõ os sen�ores me:'l1hros do cor� ::l jogos de azar. Surpreendi-

V
.

d
.

No programa: leIalmente, os h-roaM; e 11'- '0,.dis�ente, des�a ,Faculdilde, pa�'a a. r�Li!1jão de }�SSOn;-' (los,' for'am nresos D!amanti- . e'n a-s�Atualidades em Revis':a. mãs. . ,),ew her:ll Ordm."na. a se rcahzal' dia J de malO. sa-.. no Pr:rnande;.:; da SIlva. Jo- .' � 'II(íI
Nac.

II ·Consistório, 28 de abril, bado. à.� 1 l.30 hOO'Ct5l, em uma das salas desta Ficuldade. ! se Vicente Nascimento e 1 casa de material com
Preços: de 1952.

.

AYSUNTO: Eleição do Diretório.
.

: Paulirto da Silva, e apreen te!"rerlo de 10x56 à rua 24
.

Cr$ 1,00 -- 2,00 e 3,20
.

Luiz S. Beze:l'� da Trin·
.

Flo!'hnópolis, 23 de abril dE: 1952.
1
dido um baralho encontrado de maio 8'27";_ E:::treit.o.

Imp. até 14 anos.
'

Idade - SecretarIO.
.

Joaquim. C:irnç!lro FinJO - Presidente. em poder dos mesmos. Tratar na niésma.

BINGO"DANCANTE
Prosseguindo 110 programa de festas elaborado com

.�a.nricho, o "Clube Doze de Agôsto", congregará -nà pró
xima quarta-feira seus associados, para' mais uma reu

'dão do "Ringo-Social-Dançante", que, terá inicio impre
terivelmente às 20 ho"ras.

Os premios escolhidos para o BINGO SOCIA;L, são
os seguintes:

1 "Abat�jollr" artistico, com a .,imagem de
l'erezinha" em 'se"tl pedestal.

� Estojo para "boudoir", eoro espelho ao fundo, com

;odo necessário para man ieure, pi,o tura, etc.
1 Lenço grande, de fino tecido de sêda extnmgeira,

para ornamento de "toiJette" feminina.
.

1 qu�dro,' com linda moldura, paisagem
-- do p i.!1to I: conterrâneo Acary Margarida:

1 Vidro' de agra.dável perfnme.
.

,1 Cesta de vime para compra;:;, de granfle
1 Caixa· de �;abcínetll""fil1Õ e perfumlÍdo, .'
1 Manta de xadrez; de lã. em cores bizar'ras..
1 Jogo completo de aparelho de chá e càfé, com mui-

Ás 8 horas

No programa:
Cinelandia ·Jornal. Nac.
Preços:

-Cr$ 1,50 - 2,00 e 3,20
'Censura - LIVRE

.

(mEON·

\ '.
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,'. Florianópolis, Terça-Feira, 29 .de Abril de 1952
----------------------------�--------------�/--_'------_.�

.

----------------------------------------.�----- ._--_._-

�'ÍÁND.ARD 'BRANltS OF BRAZ • .,.. INC.' Temos sempre interessados '�m comprar casas, ter-

. �enos, chaeat:a�.�� sitios..
.

'

w.._..t"J'__"""'.......•............,..._..... __ .·.w......_�.·....·....�..,.·

,

1 casa· de material com
. . ADMINISTRAÇõES DE PRÉDIOS

.

�ara os Rins e Q Béxlgo '24
-' .

Em vidros de 40 e 100 pilulas
terreno de 10t56 a rua .

.

Mediante modica comissão, aceitamos procuraçÔ(lt;,
O grande é mais econômico de maio 827 - Esb'eito.

..

para administrar prédios, recebetnQs aluguel, pagando
, Tratar na mesma. I e' M'ISSA impostos. etc.

--- - ---, -.' . 1
"

PROCESSOS.IMOBILlARIOS

Se'Dl'enle de' ce'bola Organizamos processo81mobiliário.s, pai-a. 08 ÍnsH-
", .

. .'
__ ,JOÃO BARBATO

" tUt08� 'Cáixa Econômica, etc., temos também'possibilida-
FAÇA SUA ENCOMEN,DA DE I. _Tereza B.arbato, Ge�til B�rQato senhora e_ filha" mai.s. des de conseguir qualquer documento sÔQre imóveis .

. '.

PERA - BAIA .. mnas e sobrmhos; agradecem as' demonstraçoes de aml- .., FICHARIO,'
de procedência illoneà e capric�oBamente selecionada. zade que receberam pelo falecimento de .seu pranteado O cliente que desejar comprar casa, terreno, alU",

\ � I _.,

kg. - CJ:$ 360,00 - Prod. Resp.,: GUSTAVO ADAM. esposo; pae, avô, irmão e tio" ..chacara. �erá vir na séde dêste Escritóriú e preencher
(Reg. na· Sec. de Agricultura) . JOÃO ''BARBATO. convidando 'para �ssistirem. à. uma ficba dizendo ó que deseja adquirir e assim que con-

DISTRIBUIDOR autorizado: , missa de 70 dia que será reali�áda na .próxima 4& feira, ,seguirmos ltVizaremo8 ao interessado, sem despesas para
E.. F�Bs ,Jor. -,- Morro Redondo ._:_ Pelotàs 30 do corrente, às 7,30 horas, no· altar do Sagrado, Cora- o cUente.

.

Rio Grande do Sul .
"\ ') ,; cio de Jesús na Catedral..

'

/

. INFORM.�ÇÕES
Executa � enéomeridas 'por REEMBOLSQ a partir. d� ,,-' Desde já agradecem à U;dos que comparecerem a Sem ,compromisso, para o' diente, dall1os, qurdque-r

250 gr. -"Via. Aéteat""" st\lD aei:é'sçimo de despesa.' êste atI,) de piedáde cristã.' , inf()rmação (l()$ QeJlócios imobiHários.,
" '

. ,'1 , ,,,., •.•••
'.

�. ,

li "'Ali:.
4

(0-;,·....,· ··-;)··E·_,·j·.--··).,.·,--·A-··-·-·----,-·,
..

····,.·�!o·b·:·aGG·.·�·::·I"S·!líT·:·N·ItIT·tA·rf.·b·:·trl";·iv·�·..T·�·r.·''o·�·!tJ·Q':··.-::•.:.-.;.:.�.,...-'
�, ele IIOrtlml1tuto d. .a"'mh·al; 'lcol'ldo•.'·....

Iboa,'. ba.ilitO": Glcro�8"� ynià.ta. .' .9Iara••'..

I
'. "

'. .an 81fllll••u' CI\1" hGelM tlbétàns.llt. ...
" ,'- �.ua.) ..�.....,,_-_._.Á_ D.... _�_ Ci.APlr..&L!_-__;s•• - ... ·.�t...oh- �4".... Sm.l"700a.....t.,_ .... lllllt_i""._ ....nt{do d.�I� !(lIV•••m,�.m�
'.' . ft.s,., ·.lii•• eI. Id,,9;It""l!!'.\'ICJ ""�. o�m!p"�l'!� ,l\t(&TRtZ :�m Fl'M'I.06"��If!":. i"iLr�18 fmII a'��ft"1!I�t'!I .. Lcíh'*. '.' .

Telegramas recebídes .p·elo
,

'

.: 'Qep. Protógenes Vieira.'
.

DE SANTA CATARINA presidencia Assembléia Le-

, ; gíslattva, Udo Deeke. , ,

De Araquarí
I

Deputado Protógenes Viei-
Protógenes Vieira _ Pre- ra -:- Fpolís.

sidente 'Assembléia Legisla- Abraço efusivamente que-
tiva - Fpolis. rido amigo sua eleição pre-
Congratulo-me' Vosaencia ] sidencía Assembléia. Alfre-

alta investidura acaba rece-
;
do Campos. .

'

ber desejando -. prestigioso I Exmo. Deputado Protóge-
correligionário "elogiável' nes Vieira, - Presidente
empenho frente Poder Le-' Assembléia - Fpolis,
gislativo Catarinense. Sds. i Queira aceitar alneeras

. Wj1son César. Floriani, .Pre- felicitaçõf}8 pela }eUz esco-
sídente Câmara.

-

i lha nome V;·'ExcÜt.' para
Deputado Protógenes Viei- presidente Assembléia Le
ra - Presidente Assembléia g islatlva. Sds. Mouríval Bei
Assetnbléia Estadual - FIo- . rão .

e senhora.
riànópQlis.' Protégenes Vieira i- Rua
Congratulo-me c9.m. pre- 2.4 de maio, 552 - Estje'ito.·

zado amigo vg pela sua elei- Felicitamos pera brilhante
eão Presidente Assembléia vitória. Abraços: Alvaro e

Es'tadual. Itamar Cordeiro, familia. -

Prefeito, Protógenes Vieira - Rua
De Araranguá i4 de maio, 552 - Estreito.
Deputado Protógenes Vieí- <Parabena . merecida' vitõ

r� - Assembléia Lezlslatl- ria pt Auguro amigo felici .. -,

va Estadual - Fpolis..... dades -absoluto êxito luta
. ,M'otivo' sua investidura futura. Antenor Gabardo.

,

presidencia Assembléia Le- Deputado Protógenes Vieí
gislativa. felicito-lhe nomes ra _ Fpolis.
membros DiretÓrios distri- Abraço-o,motivo sua eiei-·
tais municipal e ,em meu ção - João Nóbrega. '

,próprio nome pt Saudações Deputado Protógenes Vieí
eerdlals, Alticimo Tounier, .ra _ Fpolis.

.

. presidente. ., Cumprimento prezado a-

De Blumenau l rnigo 'e conterrâneo alta in-
Deputado Protógenes Viei- véstidura Presidente As-

Ta '_ Fpolis.·' 'sembléia. Abraços. Gel'êin-
. Felicitações sua �leição do Guimarães.

'

• �-=::: t.

.

� : --.� --;;;::

� �
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COpOi de
� ,

medida ou �

.'
..
"""". 'Q h'?......--,,�;.' :�,

•._"..... ,.

. """�",,,«""�1
. uem a ( oa .

/'�2:��,·:::lf:,·t;;r::� .. ,,:::;�;;;;':'" / Um relógio d� ouro Lon-

j]ht:;i:
.'

:>�: :'·;::;i;:\ .. ,_f�i·,7""'" # .. gínes, pequeno, com corrente

.

./,
'

bem, l)or se tratar,' de obje-
A irritação intoleióvel e os ardores.to de eetímação,

'

.oroql'zidos pelos. clistúibios da bexigo, '

. ,

.

devem ser combatidos, lago de �icio. -----------:-
Semfo. a bexigo o- porto de saída das
substâncias tó�icQS e impurezas q�e os rJlJUDA8. UUlllÂ"i.�.!II.
,unli separam do sangue, solre:se dores ,_' • PLAC.&8 8I.FW"'C.1;
.cruciantes quondo esse delicado Org6o:'I,II' d· 1', ri .' .

.� i�fla":od� devido óo contacto,cotn rJ 'II r e l'''"D81rH, ?OlS .s�?stanclas..0 exagerado desejo ............ .muar ••..,...
.

de aliVIO' '0 bexIga, os ardores e as .
� ,

.

,rmaç,ões das ..ios úrinÓrios ·deve� ser' ",' cam�to ..... lt1';.t� ""
.

��tidos, +omondç; �da hoje, '05 '.., .
'

Pilulos de Witt poro OS Rin� e a �e)(igo. ,:---r.. ,

\&a.oçao calmante e ontisético, foz·seA· lugo-se'iefttú:" lego no bexigÇl, nos' iins.e em' ,

�s ,Qs" ..i(,1�i'�\r>Ó!i'il�' .

.

; !Aluga�se a"ca�a'n; 3l:>. si-
, �s pilul;'s I)� W\tt wo' láj,(�. tti��á. � l"\la:i'\tidal Rafu�s'.

·'Codas
.

especiolme'nte poro os Tratar na rua Bulcão Via·
.Joenços do� Rios e �o BexiQo'n$ n. � (antigo Larg'Q 13

de Maio).
. '.

Ofert� dos produtos

Royal:
às . donas de'. casa.

Agora �oci 'poderá comprar' ó� Produtos Royol indispffn�
sáveis à $U� mesa .e receber Yõr�s brinde$ de gronde

.

utilidade. Adquirindo uma latinha de Fermento em Pó
e, os outros produtos;_'Gelatinas, Pudins e MôlhQ
Saroma - em quaisquer combinações, desde que per-.
façam quatro unidades, você ganhará um copo de me

dldã ou o Livro de Receitas Royal e o Folheto Tríplice
Ro-yal, necessários às suas'. tarefas domésticas e a re

fe(ções variadas,e nutritivas. Procure ,em seu. forne
cedor os �rodu�os Royal, entre os dlialj 21 de abrÍ! e
"17' .de JI)�li�. E tenha sempr'e em sua mesa os pratos
mais saborosos.

.

,.

Pilulas
-

çJ

(,

�áscoa
Todos a Catedral
Metropolitana

4 t· do lalo,
.

às ' 6,30 hs.

para

."

Jusé � ana fh i� I � nl:l dI,. InglêS
.

,. I PRATICO E TEORICO
Estudante de Odontolog'ia, Professor .Bonson

leciona física para o Colé- Av. Hercilío Luz, 66.

gío e vestibular., Diariamente.
Rua Blumenau, 53. Dás 8 às l�{�.,dIlS 14 às 19.

>,',

flll'OlttA!>
, AWllIA'Ó( �
l[6AU�S"""====="""'==�=�

,

ADP'I!'11�l1IAÇÃOI-Tf-'-E"""-:--_·"'-------'"
CE !l!óVEIS m••1'

m

.

CASAS A VENDA
_

RUA BOCAIUVA - com 4 quartos, sala de.'

visita, sala de jantarv' eopa, banheiro, .

cozinha, etc. .. ..

'

. ;; .� ,' . ,"
' 400.000,00

COQUEIROS - 3 quartos, sala, cozinha, .

,

banheiro, etc., , .. , ', . 90.000,00'
SA.CO 1)OS.LIMQ.ES, JWA GER1\�.":" '2_,cª,-_"..:"""._ :..,

sas de madeira novascom terreno de
14, x ·55 •....••.....• , .

t1UA TENBl,'H'E SILVEIRA - 5 quartos,
.

saiu 'de visita, copa, sala de jantar, ba-
nheiro; cozinha, etc. .' .

AV. RIO BRANCO ."
'

.

RUA DURVAL MELQUIADES (Prolonga
MENTO) _: 2. casas recern construídas'
com � qua�os, sala de visita, sala ,de' ,.

jantar, cozfnha, 'quarto ,p/empregados, I

banheiro p/emp., tanque e 'quint:ll à .. 200.000,00
RUA:BENTO GONÇALVES ..•........... 100.000,oe
RUA SERVIDÃO FRANZONI - 3 quartos,

sala, cozinha: chuveiro, etc. rdesocupà-
da) ,.� ..............•..•

TÉRRENO A VENDA
SACO DOS l..IMõES -:- RUA GERAL:_ um

lote de . 33 x 500 ...••. _ •...••... � : •.
PENSÃO A VENDA

ESTREITO-Rua GAL. GASPAR DUTRA-
i.< C,Cl'1\', 'llfquartos, Vlil"i:l.no.8, cozinh.!!., etc. lS;OOO,oo
COMPRAS DE CASAS,' TERRENOS� CHACARAS E

i. ,SITIOS

400.000,00
lOO.O�,oo

65.0oo,1lO

18.000,00

c�,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



.

11t8ixaráa diretão Queda do. Trustê Caminho Para oIdo Tesouro, ,esta '

,

I '..
B '·1'

.

·

s�,!aJ!;� Cordeiro, atual Fomento do'TrilO
.

,raSI euo
1��l:e�O�ed� ��s��rb !Orr����: «Hunnlhante. a nessa condição de imporfa-completou 39 anos de ser-

viços públicos, periodo . em dor .J..� , Declaracêes d,o Dep. Leeberte
.

Le.. ai..que exerceu várias e honro- y
. sas comissões, vai entrar,
(linda esta semana, em gozo O DÚirio Caríoca, de 23 li nossa politica econormca, do Trigo à pretensão do Bra

de 1 ano e 6 meses de Iicen- do corrente, insere o seguin- que dependamos do extelji�r I
all em obter -um aumento da

ço-prêmio, que lhe foram te: .: para os suprimentos de mal,s sua quota de 360:000 tone-
\

concedidos. Não podemos continuar a 'de 45 do consumo de um ali- ladas desse Organismo, quo-
Em consequência, aquêle mercê de estrangeiros, paravmerrto

.

essencial. Quando ta essa que tem muito de ea_."

T�ndo um- vereador soli- todos atenderem os 'interes,- funcionário deixará a dire-I comer o pão nosso de cada não temos que nos incliriar ridade,
,

citado informações, na ses- ses urbanísticos da Capital. ção daquiela repartição,' de-I dia --afirmou ao D, C. o
'

diante dos a.\rgentinos e con- Não .Prejudica o Iltt:�l'cam-
são de quarta-feira última, Alguns foram mesmo com- vendo ser nomeado, segundo. ,deput.ado Leoberto Leal CP. i ceder-lhes vantagens de to- bío com .a Argentina
da Câmara Municipal de pletamente abandonados. s,e informa, o sr. Luiz Euge- is. D. - San�a catarina:)',; d� ordem para obter:nos o Continuando o sr, r:eobel�-
Ftoríanépolís, à respeito do Porque é que o citado verea- n ío Beirão, cujo convite, pa- ! autor do projeto do Plano' trigo de que necessltan:o�, to. Le�l faz referencía

..

ao'
·

"Jardim Atlântico", cabe- dor só lembrou-se de focali- ra esse carg-o, já lhe di ri- ; Nacional do Trigo. O
.
au�, temos' que paga-lo em dIVI- discutido assunto das im-.

nos na qualidadê de pro-! zar o "Jardim Atlantico", giu o sr, Bayer Filho. I, mento da produção nacional! sas preciosas para o nosso portações de trigo pelo Bra-

prietário desse loteamento e
.

o uam do este, até hoje, é de/trigo - afirmou o repre- rdesenvolvimento economico, síl na .Arg.e�ti�a, com_o fa-·
afim de evitar interpreta- I realmente o· único que foi , .

.

.

I sentante catarinense - não I como acontece no momento tor de equilfbrio no lllter�.
cões maldosas, fornecer ao projetado e está sendo exe- PrpJ 05ni Benls prejudi���á o comércio com, pres:mte. Prova da humi- ca:nbio, comercial entre os'

púJ;lico os esclarecimentos cutado em bases urbanísti- . .• . lI". a Argentina, que sempre en- lhação constante que supor- dOIS países.

necessarios. I cas perféitas e modernas? .Encontra-se nesta capital contra mercado para colo- tamoá é a recente negativa I .

Para proporcionar uma' Porque ainda a afirmati- o nosso pre�ado.�onterra�eo car 1,0 milhão de toneladas, da Comissão. Internacional C. nllvl/" TIl:! fll. 1'a.�iti8,. "

mais perfeita apreciação do va de preços e lucros ,e,Xces-
sr. Dr. Osní Regís, Prefeito dei cereal no Brasil desde

caso., recapitularei, em re- sívos (mesmo que assimtos- do. Mu�icípio de L�ges, q��, que Peron consiga exceden- .....,..,...".w�_.......w... ...•......-..................�

sumo, o teor desse pedido de se ainda seriam legíÚmos) veio a I�t�resse� Iígados a' tes para exportação.' O de-·
/

c

C
(

informações, assim como al- 'quando o mesmo vereador sua admínistração. putado Leoberto Leal reco- 250 C'ursos' palra S ata' rlaD!tJgumas das tendenciosas a- ignora qual tenha sido o
O ES'l'APO cumprimenta- nheceu que o, truste que'.

.

.

.
,

'

\'
. iii

preciações então externadas, empate de capital e o mon-
o.

._

controla os negócios de. t1'Í-
conforme foi publicado na tante das despesas feitas e leo'lua ,Dele'ua gO, em nosso país, opõe-se CONTINUARÁ NO CORRENTE ANO, A CAMPANHA
imprensa local. Aí vão: a fazer'! ao fomento dai produçãona, .

DE EDUCAÇÃO DE ADULTOS PÃTROCINADA P1!:�.
"Si o loteamento foi :a� No desejo .de salientar a

R A � cionaI.
.

,.LO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E SAÚDE,. OBSER:.
provado. Qual a data da a- inconaistencia da afirmatí- iI.mos :.,5815 O representante catart- VADAS AS MESMAS NORMAS DO EXERCICIO AN-
provação e\ si a mesma se va de lucros fabulosos, bas- O casal Gast.ão Simone 'nense começou por destacar TERIOR _ AS AULAS TERÃO INICIO NO DIA DOIS.'
revestiu das demais forma- ta dizer ter' destinado cerca Assis e Iolanda Ram'os As- a posição humilhante do nos

-

DÉ MAIO, EM TODO O PAiS,
.

iidades legais. Si a Prefeí- de 42% da área loteada, pa- sís passou, no sábado ultí- so país como pequeno "pro-
,

tura permitiu a venda dos ra ruas largas, av-enida, lo, 'no, pelo grande desgos� de dutOI�. e grande 'impoJ:'�a�or I Desde 1947, vem flll1cio-,
I melhores resultados, confor

lotes e respetíva transteren- cais para' jardins, lago, ?- 'lerder sua filhinha Helena, de trigo, tendo condições nando em Santa' Catarina 'Ime nos'foi dado ve.rificai' no.
ela a terceiros". Essas per- lém: de doações de terrenos '1 segunda das gemeas que natura�s indiscutiveis para çursos de educação de adul�. Relatório anual de Serviç(p,
guntas vieram associadas a para escola, posto de Sl/-Ú- "1á meses haviam enrÍqueci- .pr?duzl-Io em grande escll- tos e adoleseentes analfabe- de Educação de Adultos 10-
comentários sobre a obriga- de, étC., etc. Tivess�; tão so- do seu lar. Eloisa, a primei- la. - E' inadmissivel que. tos" mantidos com recursos leal, e o número de,J:lasse'$,;
toriedade 'd'o loteador rea- mente o fito de elevados lu- 1'a tambem não se criou, não tenhamos ainda uma; do, G�verno Federal e com vem aument.ando de ano pa�,iizar determinadas obras,'. cros e poderia ter aumenta- vindo a falecer há 5 meses. produção triticola que aten� a cooperação do Governo ra ano.
inclusive as de calçamento, : do em cerca de 200 a quan- Aos desolados pais, de da pelo menos, ao mínimo Estadual, das Prefeituras Para 'o corrente período.,lucros fabulosos auferidos, tidade, de lofes atualmente Helena: e ao'S seus avós, que necessario ao nosso consun:lO . Municipais, de entidádes mi- letivo, duzentos e cinquen..:,
'pelos 'loteadores em &,ehd,: alí existentesl '

tudo fizeram para salvá-la, l.em época de ra,cionamente.: litares, civis, religiosas, co- ·ta cursos funcionarão .

em'

particulal;izando, ,ainda, os I . Ao lado dó interesse co- o� no'3SOS votos de intenso E'. inadmiravel esse fato, e! rnerciais e industriais, bem todo o Estado, com distri-.
pre�õs, :xc�ssivo.s I1;�os_ ,i mercial, legítimo :: .!lOn�s- I pezar. extr!:m�mente perigl 'lO para: como de associações cultu- huição rigorosament.e esta
�ualS es1f.ao send.o vendIdos to, visava .proporclOnar a,' - ...........,.--_..... -._ . ...,...,..._............. __w-...--......-- Irais qiie c.olocam às dispo� tística:, atingindo' o auxilio-
o� do loteamento em ques-I Florianópolis o préenchi- Pelos Muni-elepie0/S,' ,

,

.! siÇà� da Campanha. salas de federal para sua. manutetJ.�,
tao.'

" '

menta de uma\ grave lacuna,'- I aula, ,mobiliaria e m,atel"ial ção, aproximadamente. ',' . h

p'ara boa clareza e; no In- ,representada na falta : de , escolar. • 612.500,00. .'· tuito exclusivo de dissipar! um grande, cónfortavel e: '. As aulas deverão ter in1":.{quaisqu�� ��vid�s ,�rovóca- ,I <tprazivel baino, móder��-; OE .i IT.AJ'A"
A Campanha em n1osso cio no próximo dia 2 • de,·

das na opmlao publIca pelas mente traçado, com .posslbI- Estado' tem alcançadó (IS maio.'
/ I

insid�o�as perguntas. e co-' lidade� de �e tornara bair-
O Prefeito Paulo Bauer .\ Augusto Yasco�celo,s, alto

. '. . ,
.

lnentarlOs', cabe-me dIzer:. ro resl,denclal por execelen- �uida das estradas funcionário da
.

Prefeitura
...,.�.....,.""";""'w."��..�••�.....�

,10) .:._ A .pIa�ta d� 1.0-' ,cia�tal qual exis� �las de-I O Prefeito Paulq 'B�uer (Municipal de. Po�so Ale�re,teamento fOI aplovada no maIS grandes capItaIS. Pa-' 'b Cd d'
.•

.

d E t d d MI'nas Gerais O
·

.'

N b d .. .,' . aca a e \a qUIrlf mo erna, s a o e '

dIa 16 de, oovem ro .e l;"a .�sso, desd,; 1928, tenho
motoniveladora, que. já se

I ilustre. visitan�e" que .é195!, áob n 4.543.
. de.dICado pa�lentemen�e a

encontra em pleno' funciona-I cunhado .

do dr. EugênIO2 ) -. O alv�rá de ,1.1- i mmh� .atençao no sent�do d� mento, Essa máquina, .

que 'Trompowsky TauIois Filho,
cenç,a fOI expedIdo no dIa 'I adqUIrIr um grande numero

t d t
'. I MM J I'Z ,de DI'reI"to da C"-d N b' d .

.

, '

. cus Ou . uzen os � qUInze . u .VO"20 e ovem 1'0 e 1951

ej'de t,errenos, perlen,centes 'I
....

t
' . !m'"rca fez aqui numerosaste·

,

"501 .

.

:....,,'. . ..' mI cruzeIros, ornara maIs, 'fi , ,

,./moo ,numero .

. entao,. a ,u::r:a l,nfInId�de ;de i rápido e eficiente o serviço' relações, gràças à sua per-
, 3 ) -:- Alé� dessas ,e I pr�prlétarlos : localIzados; de con-servação das r:odovias I Bonalid�de simpática de ho-
outr,as formalIdades le-, na zona de maIOr futuro na! ,

.. ,. 1
h'

• mem lhano e s' incero bem. ';: rt'
� ,;. i ." '.. .,..,'.. munICIpals, serv ço esse que .

" ,
ga,lS .·nas repa Içoes pu- I zona maIs plana Je ,de ,malS I't "'d' .

d'
.

como ao seu va'sto e apreciábrea' f"· '1 ·t 't !,-.c' 'I '�- " .

, em 81 o, por aSSIm lZ�l", o . ,-
1, ,s, ,Q1 o o eli-men.o � 'laCI comul1lcaçi\o. com .0 I

.

t, d h 'd d" vel cabedal de cultura lheregistràd.o no Cartorio de I c!mtr�. Esses ter'i·en.os� �e�-\ Pto� :?' p'
e, .01nrBa a aE;nmls- rárI'a' ",'

-

·

6
.

d' t b r- MI·
.

"

.
,I raçao au o auer. ,por- .

,1m veIS' o . a e Iao
, �- ,Uld�s, fo.rmam a, ?el� ;ár�a

1

tanto, consolador ver-se que, Jornalista Jaime Vieirachado, tudo de ,conformI- f·dO· JardIm AtlantIco cUia" t G 'ld Acompanhado de' sua,d dI' f d . 1
.

O·
'

• ': I enquan o. o overm o . as- '

a e com, a eI � _ela ?', í.f�turo no. conJun�o ur?ams- i falta teoricamente as estra- exma', eRnOi'l8. vh!.iou atI"; n.58 que Ieg?la os ·loten- tIco da CIdade so poae s�r Id'" '" E t ii' t"
,

.!l.. cidade de Joinvile o nosso
. m nt AI' " 'b 'd

,.
.

• . " - as uo s a o, ornanuo as
.

·

e lOS. tI, s�. ac. a_m "e maXll'rt� slg"nIflCaçaO e, na, realidade cada dia' mais I apreciado cplega de impren.,
. 19�a. men ,:' a lspOSlçao llnl)�rtancIa, ." .' esburacadl'\s' e . intransitá-I sa Jornalista Jaime F;ernan-:

.
do;,; :n!eress.ado.s" t�d�<s a�.

. N�o está maIS na a.lç.ada veis, o Chefe do Executivo' des Vieira, brilhante corre�-
·

certldoes trmtenanas dos de nmguem poder modlflCar d' " d't' t, .I poridente de tiA Notichi". lotespt' d' .-.1' b
,'. . , " e sua aSSIm I·a erra na-

I,
'

40)
os � a .. ve� a.

'.
t

su sb�Ulr e mUlto, �en�s, tal mantém o setor rodoviá- i dinâmico chefe da reparti-
· .' -. SIm� esrt_Ien e, cte�trulr as' su.as notav:ls rio que lhe com ete' eriei- ção local dos Correios e Teum absu�d� SOfIsm�r, �o� 'e. lficomparav,elS ,caracterIs- tam�nte 'em dia.P,' •

p,

Ilégr,afos e, ex-Inspetor Fedebre os dIreItos que aSSIS- beas·, Nem se pode deter a 81'. Augusto Vasconcelos tal ;jtm.to ao "Ginásio Itg!em a quem quer. que se- ;;narcha do progresso ,com /' . . jaí", SUá ·.senhoria e suaJa de vender tambem a" d'i" d
.

tT'�
. BD} VISIta a seus parentes, I . , . .

,
. . on., s .

e mlS _I Icaçaq e esteve aqui em Itajaí o sr. dIgmSSl.ma esposa estiveramquem quer �ue. seja, aq.u�- resI��,e�CIa, partam donde
'.

:'""' .. ' -,"- ..�em Jo�nvile paraninfando olo que <lo. dIre}to e leglü-' partIrem; .'
.

-

'--;T -'-iin]a('e matrimonial de uma.mamente lhe pertence. .

.

Um sentim.ento' de afeto sem dúyida, um motivo de parente.
,.

5°) '- O preço dos lotes 'e, gratidãô :para 'com a terr.a orgulho pessoal. Estou cer-I De.pütllido Leoberto Lea.l �e l:J,ssunto q-ue f!ige à aI,ça-IO!,:de passei '. os, . melhor.cs.l t? qúe será tllmbem,um mo-
.

deputado Bahil;l' B,ittencourtda do vereador. \

) tnntl\i anos de mmha -exIs-1 tIvo de orgulho para a gran- . Auscultan(lo seu eleitora-
.

No ·que �e ref?rfl ::� Jar- tenda, participou em, esca- 'de .maioria dq povo de Elo, .do, percorréra'ni 'demoradadlm AtlantICQ, ah Rerao ,exe-. la consideravel nesfie em-I rianópo)is, que ó compreen-, mehte todo o município' (>c:utadas todas as obras cons- preendin'lento. A sua
i éon�,! de e sabe dar apôio à,s boas. deputado federal dr. Leo.tan�es da plant� aprovada e I cretização se.rá Um fato; j�iciativas; assjm como sa- berfo 'Leal e o deputado. escmaIfl .as- que o lll�ere:<;se do! máu g-rado os inipecilhos e be repudiar o trabalho de tadual dr. Bahia BittenpróprIO ,l.oteado� lll�l�arem' as dificuldad.es que já me aapa e confusionismo dos eourt; que, ao visital;"cm o

'

como utel�S e �ecessarlas ii '.acarretar�m é virão a acar- flue' se emnenham em senti .. distrítode Luís Alves. con-sua valorlzaçao I
t
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•

. • .:. . > re ar· os mve]osos, os lllIml- o con.trarIo. taram com a pl'estif"iosal<�lNI?gU6e� ..
IgnOra; que em 'gos gr,atuitos., os que se, eom- I Isso me foi t.estemtmh:Hlo eomnanhia do Prefei.to Pau-

olil�n p<;>hs fo�am levados I prazem em destruir' o traba-' nestes últimos dias' por Cl;m- lo Bauet. Os ativos reme-.

la efeIto algum� de2!enas de i Ibr,o h-orre,sto e CQ�st:rutivo tenas e. centenas de pessoas sentant�g, do Povo d"r''''m' .

oteament N' , .
. '

. . ,

, , r-"·

. ". .

.os. ',m�uem t.al!l- 'dos outroR. " de tod'ls as esf�ras sochtis. :> ,,�!im, uma prova de que Ibem Igl10l"a o fato de �em r o "Jardim"'Atlantico" será_ . Jacques Schweidsoi1 ',C()ntinú� na 63 pág." j'

Florianópolis, Terça-Feira, 29 de Abril de 1952
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Em janeiro de 1951"0 Govêrno do Estado entre--,

gou Cr$ 40.000,00 à.Prefeitura, para ·auxílio' ao Caro.
naval..Na prestação' de contas.. do ..Prefeito Paulo. .

.Fontes essa importância deu margem a um enguiço.
O vereador .Flávio Ferrari' requereu iúforinações ..

sôbre a 'sua aplicação, depois de est�a�har .que ela
apareça nos depósitos e não na renda extraordil1á
ria. O Prefeito, dando explicações; in:fQrtnoú que·
Cr$ 30.000,00 haviam sido repartidos pelàs socíe(la-.
des carnavalescas,. e que Cr$ 5.000,00 haviam sido.
.pagos a uma, companhia cinematográfica paranáen-

,

se; ,para a filmagem dó nosso Carnaval•.Até. aí, na�

,da de mais. '.

.

". ," .

E os cindo mil restantes? Empregou-os o gover�
I�ador da cidade no pagamento i:l� estada, nesta. Cà
pital� do engenheiro Paiva, e sua �uipe, ela;borado
res do plano urbanístico. Se a verba vinha do ,Esta-·
do nÍlra auxilio ao Camaval; êsse desvio está erra-'

do: pois, evidente, o planá. d.iretor não está ligado
aos festejos' de Momo.

.
Não afirmo, ,é claro,' que o'dinheiro tenha .Jido

má aplicação. Concluo, entretanto; que o Prefeito:
não foi burocráticamente feliz nas (luas inform,ações.
.

Fácil lhe era' prestar contas de inôdo a que D

aplicação. da grana. figiji'aSse dentro da sua fin.ali�
dade específiea. Para tanto', bastaria mostrar. qt.tB.

,

com os� cinco_ mil pagott a hospedagem não do sr,
Paiva e sua equipe. ma; do ,sr. Paiva e seu bloco!!t

GUILHERME TAL
",.l

(.
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